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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadili hak

kındaki kanunun 39 ncu maddesinin tefsirine mahal 
olmadığına dair mazbata ile, 

Isviçreye gönderilecek fındıklar bedelleri hakkın
daki notanın tasdikma, 

Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair Anlaşmaya bağlı (2) numaralı protokolün 
dördüncü maddesinde tayin edilmiş olan müddetin 
iki ay daha temdidine, 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan İktisadî teşekküllerin idare ve mu
rakabeleri hakkındaki kanunun 24 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine, 

Türkiye ile Fransa arasında imzalanmış olan Ti
caret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları hükümlerinin 
temdidine, 

Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktara, 

Lâyihalar 
1 — Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk top

rağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/659) (Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye, Bütçe ve Nafia encümenlerine) 

2 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası (1/660) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

Teklifler 
3 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun, kazanç 

vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 3 ncü madde
sinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair kanun teklifi 
(2/45) (İktisat, Bütçe ve Maliye encümenlerine) 

Takrirler 
4 — Kocaeli mebusu İbrahim Tolonun, Askerlik 

kanununun 3920 sayılı kanunla değiştirilen 35 nci 
maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair takriri 
(4/42) (Millî müdafaa encümenine) 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki kanunun tadiline dair kanun 
lâyihaları kabul edildi. 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun lâ
yihasının ikinci müzakeresi ikmal edilerek heyeti 
umumiyesi açık reye konuldu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Maarif ve
killiği kısmında bazı değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi icra edildi. 

Açık reye konulan kanun lâyihasında nisap olma
dığından gelecek inikatta tekrar reye konulacağı teb
liğ edilerek çarşamba günü toplanılmak üzere inika
da nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Niğde Bingöl 

Şemsettin Günaltay Cavit Oral Necmeddin Sahir 

Mazbatalar 
5 — Askerî tayinat ve yem kanununun birinci 

maddesine müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Maliye, Bütçe ve Millî müdafaa encümen
leri mazbataları (1/625) (Ruznameye) 

6 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı teş
kili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye, 
Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenleri 
mazbataları (1/435) (Ruznameye) 

7 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bağlı (3) numaralı cetvelin 
değiştirilmesine ve 3907 sayılı kanunun birinci madde
sinin lâğvine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahi
liye encümenleri mazbataları (1/651) (Ruznameye) 

8 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve mütesel
sil kefaletli ziraî alacaklarının taksitlend irilmesine 
dair kanun lâyihası ve Ziraat, Bütçe ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/428) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİBÎNGÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Necmettin Sahir (Bingöl), Cavit Oral (Niğde). 
«mmm 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEY ETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü 
maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — İade ediyoruz. 
MALİYE V. FUAT AĞRALI (Elâzığ) — 

Arkadaşlar, bu günkü gelen evrakta bir numa
rada, Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk 
toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işle
tilmesi hakkında kanun lâyihası vardır. Bu lâ
yiha Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Bütçe ve 
Nafia encümenlerine havale edilmiştir. Bu ka
nunun müstaceliyetle çıkarılarak icabatmm bir
an evvel yapılması lâzimeden bulunmasına bina
en, eğer tensip buyurursanız havale buyurulan 
bu encümenlerden tensip buyuracağınız üçer 
beşer azadan mürekkep bir Muvakkat encümen 
teşkil ederek orada müzakere buyurulmasmı is
tirham edeceğim. (Muvafık ve kabul sesleri). 

REİS — Gelen evrakm birinci maddesinde 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, Asker ai
lelerine yardım hakkında şifahî sual takriri ve 
Dahiliye vekili Fayik Öztrakın şifahî cevabı 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

21 haziran 1941 tarihli (Cumhuriyet) gaze
tesinde (Asker ailelerine yardım için topla
nacak para) serlevhası altında bir yazı vardı. 
Bu yazıya göre: Vapur ve tren ile seyahat 
edeceklerden, otomobillerden, duhuliye ile 
girilen tiyatro, sinema ve konserlerde sarfedile-
cek biletler üzerinden muayyen nisbette bir 
para istifa edilecektir. 

Bu kararı veren de (İstanbul Belediye daimî 
encümeni) dir. Mahiyeti ne olursa olsun va
tandaşa bir külfet tahmili her halde kanuna 
müstenit olmak icabeder. İstanbul Belediye en
cümeninin kendinde gördüğü bu salâhiyetin 
menşeini tayin edemedim. Böyle bir hareke
tin fena misal teşkilinden endişe ettim. 

Bunu Teşkilâtı esasiyenin 85 nci ve (1111) 
numaralı kanunun 71 nci maddelerine ve Da
hiliye vekâletince tanzim olunan talimatnameye 

Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk top
rağı haricindeki demiryolu kısımlarının işle
tilmesi hakkındaki kanun lâyihasının Güm
rük ve inhisarlar, Maliye, Bütçe ve Nafia encü
menlerinden ayrılacak beşer kişiden mürek
kep bir muvakkat encümen teşkilini talep 
ediyorlar. Bunu reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ka
çar kişi?. 

REİS — Beşer kişi. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 —• Çiftçi mallarının korunması hakkında
ki kanunun ikinci defa reye vazı. 

REİS — Çiftçi mallarının korunması hak
kındaki kanun lâyihasını ikinci defa olarak re
yinize arzediyorum. Lütfen reylerinizi kulla
nınız. 

muhalif gördüm. Dahiliye vekâletinden, buna 
karşı ne tedbir almış olduğunu sorar ve şifa
hî izahat vermesini saygılarımla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

DAHİLİYE V. FA YIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Sayın arkadaşım Refik İnce takr rinde iki 
noktayı soruyorlar. Birisi; İstanbul belediyesi
nin asker ailelerine yardım için nakil vasıtalari-
le sinema ve tiyatro ücretlerine yaptıkları zam
mın mahiyeti itibarile Teşkilâtı esasiye kanunu
muza ve 1111 numaralı kanuna mugayir oldu -
ğunu, 

Diğeri de; Belediye meclisinin böyle bir iş 
yapmağa salâhiyeti olmadığını zannediyorlar ve 
bunu Dahiliye vekâletinin nasıl telâkki ettiğini 
soruyorlar. 

Dahiliye vekâletinin bu meselenin esası hak
kındaki noktai nazarı muhterem arkadaşımm-
kine tevafuk etmemektedir. Yani biz yapılan 
işi, ne Teşkilâtı esasiye kanununa ve ne de 1111 
numaralı kanuna esas itibarile mugayir görmü
yoruz. Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 85 nci 
Maddesinde « Vergiler ancak bir kanunla tarh 

4 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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ve cibayet olunabilir » denilmektedir. Arkada
şım buna istinat ediyorlar. Askerlik mükellefi
yeti kanununda da yardım sözü geçiyor, bir de 
buna istinat ediyorlar. Müsaade buyurursanız 
askerlik mükellefiyeti kanununun 71 nci mad
desini okuyacağım : (Hazar ve seferde 45 gün
den ziyade müddetle askerde bulunanların yiye
cek ve sair ihtiyaçları ötedenberi kendileri ta
rafından tedarik olunan ve başkaca muavenet 
edecek kimseleri ve rayici mahalliye göre idare 
ve ihtiyaçlarını temin edebilecek servet ve ge
lirleri bulunmadığı mukim bulundukları mahal
le ve köy ihtiyar heyetlerince tebeyyün edenle
rin hanelerindeki usul ve füru ve zevce ve er
kek ve kız kardeşlerine askere gittikleri günden 
terhisleri tarihine kadar mahalle ve köylerinde 
bulunup askere alınmamış olanlar yardım et
meğe mecburdurlar). 

Burada yardım tabirinin yanında bir de 
«mecbur» kelimesi vardır ki bu yardımın mahi
yetinin bir mükellefiyet olduğunu sarahaten ifa
de ediyor. 

Maddenin alt tarafı şöyledir: «îşbu yardı
mın ne suretle yapılacağı mahalle ve Köy İhti
yar meclis ve heyetlerince tesbit ve onlar vası-
tasile ifa olunur. Hükümet rüesası ve mahallî 
belediyeleri bu hususu takip ve temin ve âdilâ
ne bir surette tatbikini murakabe ile mükellef
tirler. îşbu heyetlerde tesbit olunan yardım 
yapmaktan imtina edenler hakkında mezkûr 
heyetlerin mazbatası üzerine tahsili emval ka
nunu tatbik olunur. 

Yardım mecburidir, vermeyenler hakkmda 
tahsili emval kanunu tatbik olunur. Bu gayet 
sarih bir mükellefiyettir. Bu kanuna istina
den ihdas edilmiş bir mükellefiyettir. Binaen
aleyh ne Teşkilâtı esasiye kanununa ne de bu 
kanuna mugayir değildir. Belediye heyetinin 
salâhiyettar olup olmadığı keyfiyetine gelince : 
muhtarların ve ihtiyar heyetlerinin ilgasına dair 
olan kanunun bir maddesinde mahalle muhtar 
ve heyeti ihtiyariyelerine verilmiş olan vazife
nin belediyelere bırakıldığı yazılıdır. Bunun 
tatbikma dair olan nizamnamenin 5 nci madde
sinin 7 nci fıkrasında da muhtaç asker ailelerine 
yardıma müteallik olan işlerin belediyelerce ya
pılacağı musarrahtır. Burada da bu işi yapan 
bizzat belediyedir. Binaenaleyh belediye heyeti 
buna salâhiyettardır. Ancak yapılmış olan ka
rarın tatbikatında esası tamamen kanunlara 
uygun olmakla beraber bazı mahzurlar olması 
ihtimalini gördük ve bunu bertaraf etmedikçe 
kararı tatbik cihetine gitmedik. Bunun muha-
beresindeyiz, tatbikattaki bu mahzurları berta
raf edecek yolu bulduğumuz takdirde tatbik 
edeceğiz. Çünkü çok faydalıdır. Eğer bu mah
zurları bertaraf edecek yolu bulamazsak tatbik 
etmemekte devam edeceğiz. Asker ailelerine 
yardım keyfiyeti kanunda köy ve mahalle ihti
yar heyetlerine ye mahalle ihtiyar heyetlerinin 

ilgası üzerine bittabi bunların yerine kaim olan 
belediyelere bu yardımın ne suretle yapılacağını 
takdir etmek hakkını da vermiştir. O fıkra da 
şudur: «îşbu yardımın ne suretle yapılacağı ma
halle ve köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tes
bit ve onlar vasıtasile ifa olunur.» Şu halde İs
tanbul belediyesi bu yardımın bu günkü, vazi
yete göre en iyi şekilde ifasmı kendi ka
rarlarında tesbit ettikleri yoldan temin edile
bileceği kanaatına varmıştır, onu tatbik etmek 
işlemiştir. 

Arzettiğim gibi, bu mahzurları bertaraf 
edecek yolu bulduğumuz vakit tatbik edeceğiz. 

REİS — Çiftçi mallarını koruma kanununa 
rey vermeyen zevat varsa lütfen reylerini ver
sinler. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Asker ailelerine 
yardım mevzuu üzerinde bu kürsüden ikinci de
fadır ki bu Muhterem Heyet huzurunda beya
natta bulunmuş oluyorum. 

REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
REFÎK ÎNCE (Devamla) — Ben, Dahiliye 

vekili arkadaşımızın dermeyan ettiği mütalea-
larm kanuna muhalif olduğu kanaatındayım. 

Bir defa asker ailelerine yardım hepimizin 
esaslı borcudur. Bunu eda etmek kanunun emri 
iktizasındandır. Yalnız bu emrin haricine 
îstanbulda çıkıldığından dolayıdır ki nazarı dik
kati celbetmek istedim. Aflerine mağruren yapı
lan ufacık bir rakam hatasını tashih etmek 
lâzımdır. Teşkilâtı esasiye kanununun 85 nci 
maddesini değil, 84 ncü maddesini ve 1111 nu
maralı kanunun 72 nci maddesini okumuş olsa
lardı benim istemiş olduğum keyfiyet onlarda 
tamamen vardı. Diyorum ki mevcut kanuna gö
re belediye encümenleri vergi mahiyetinde, 
seyyanen kaide koyamaz. Bilet alanlardan şu 
kadar, sinemaya girenlerden şu kadar diye bir 
yol açtığımız gün ve bu zihniyeti kabul ettiği
miz gün, köprüden geçenden şu kadar, memle
kete girenden şu kadar, arabası olandan şu ka
dar, gazinoda şu sarfiyatı yapandan bu kadar 
diye öyle müteselsil ve keyfî bir harekete yol 
açmış oluruz ki, üzümü olandan, bağı olandan, 
buğdayı olandan diye diye namütenahi bir mü
kellefiyetin teşevvüşü karşısında kalabiliriz. Bu 
günkü kanunlar da buna müsaittir denilir. 1111 
numaralı kanunun 71 nci maddesi, belediye mec
lisleri, ihtiyar heyetleri bu takdir hakkını ha
izdir diyor amma, 72 nci maddesi de diyor ki, 
«Yardım edeceklerden ahvali maliye veya vü-
cud sağlamlığı şarttır.» Ahvali maliye veya vü-
cud sağlamlığını şart ittihaz eden bir kanunun 
tatbikatına memur olan Dahiliye vekâleti, bu 
kanunun tatbikma yardım olmak üzere yaptığı 
talimatnamede, 21 haziran 1927 tarihli kanunun 
tatbiki için yapılan talimatnamenin 6 nci mad
desinde bakınız ne güzel söylüyor; yardımı ya
pacakların malî ve bedenî kudreti olmak şart-
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tır. Bedenî kudreti olmayıp ta, malî kudreti o-
lanlar, yardıma iştirak edecekleri gibi, malî 
kudreti olmayıp da yalnız çalışma kudreti bu
lunanlar da bu yardımı yapmakla mükelleftir
ler. 16 ncı maddede yine ne güzel söylüyor; 
«Belediye encümenleri muhtaç asker ailelerine 
yardım edecek askerlik haricindeki eşhası kendi 
hududu dahilinde tesbit ve her yardımcının 
yapacağı yardım miktarının azamî ve asgarî 
hadlerini tayin ve derecelerini tefrik eder». 
17 nci madde mucibince bu suretle tefriki ta-
zammun olan cetveller encümence tatbik olu
nur, aşağı yukarı bu cetveller üzerinde tadilât 
yapılır. 

18 nci maddede «Encümence her mükellefe 
tesbit olunan miktar tebliğ olunur» denilmek
tedir. 

Şimdi bütün bu talimatnameyi yapan Dahi
liye vekili arkadaşımız geliyor diyor ki, biz ya
pılan işleri kanuna muhalif görmüyoruz ve iyi 
buluyoruz amma tatbikat şeklini arıyoruz, bu
lursak bunu tevsi edeceğiz, yahut müsaade ede
ceğiz. 

Aflerine mağruren Fayik Öztrak arkadaşıma 
kanunun sarahatinden almış oldukları manayı 
ve bu manaya göre tanzim ettikleri gayet doğ
ru talimatnameyi aşan bir heyetin filü hareke
tini kanunun ruhuna uygun görmemekteyim. 
Yalnız kanuna değil, o kanunun doğru ve kolay 
tebyin ve tatbikına medar olmak üzere yapılmış 
olan kendi talimatnamelerinin şu okuduğum 
maddelerinin sarahatine de muhalif bulmakta
yım. Bu hali takdir etmek lâzım gelir ki, bu 
gün Ankara belediyesi emir verebilir. İstasyon
da herkes bilet başına şu kadar kuruş versin di
ye. Bizim Ödemiş belediyesi, bağcıya, incirciye, 
Adapazarı belediyesi çiftçiye, kilo başına şu 
kadar para vereceksin diye bir külfet tahmil 
edebilir. Halbuki böyle ölçüsü olmayan, ve ka
nunda sarahaten mevcut bulunmayan vergiler 
tarhını, hususile salâhiyeti olmayan muayyen 
belediye heyetlerine veya muhtarlara verdiği
miz gün, bu iş nereye gider? Bu gün halen şikâ
yetçi değilmiyiz? Muhterem Halk Partisi işi üze
rine almış, meseleyi halletmeği üzerine almış
tır. Bu kadar kolay olduğunu bilseydik yeni 
teşebbüslere girmezdik. Dava, asker ailelerine 
yardım davasıdır. Borçluyuz. Mevcudumuz
dan verilmesi lâzım geleni vereceğiz. Fakat böy
le her köyün, her belediyenin takdir ve tensibi 
dairesinde değil. Yine iddia ediyorum; bu gün
kü kanuna göre vereceğimiz para, Dahiliye ve
kâletinin tanzim ettiği talimatname dahilinde 
olacaktır. Fayık Öztrak arkadaşımızın kendi 
yaptığı iş, etrafındaki hareketlere muhalefet 
etmemek dolayısile mesul etmemekte sanki Ki-
ristof Kolombun yumurtası gibi bulunmuş bir 
vaziyete temas etmektedir. 

Teşkilâtı esasiyenin 84 ncü maddesi gayet 
sarihtir. «Vergi, Devletin umumî masarifine hal

kın iştiraki demektir. Bu esasa mugayir olarak 
hakikî veya hükmî şahıslar tarafından veya on
lar namına rüsum, aşar ve sair tekâlifi alınması 
memnudur.» 

Asker ailelerine yardım edilecektir, onu ya
pacağız. Fakat Heyeti Celileniz takdir edecek 
ve bunu rüesayi memurin tatbik edecektir. Bu
nun haricine çıkılırsa keyif hâkim olur. Büyük 
Millet Meclisi herhangi bir keyfî hareketi müsa
it gören kanunlar yapmamıştır ve yapmıya-
caktır. Velevki mütalea şeklinde olsun kabul 
edilirse, bunun kanunî harekete müsait yeri 
yoktur. 72 nci madde gayet sarihtir, bunun hi
lâfına almaca olursa, tramvaya, vapura giren 
bir adam; kör, topal hatta asker dahi olsa, on
dan da alınması lâzımdır. Kanunen askerden 
almmıyacak. O halde bu şekilde ondan da alın
mış oluyor, işte kanuna muhalif oldu. Boğaz-
içine gitmek üzere vapura binecek fakir bir 
kimseden de ve Devlet demiryollarına binen 
fakir bir kimseden para alınmaması lâzım 
gelirken, şimdi bindi mi pekâlâ alıyoruz. 
Şu halde sakatlık tatbikattadır. O tatbikatı 
Dahiliye' vekâleti bir talimatname ile tanzim 
etmiştir. Çok rica ediyorum, bu güzel eserden 
feragat etmiyerek, yapılan işi biraz okşamak 
suretile, idareyi muhafaza etmek yolunda gös
termiş oldukları temayülden sarfı nazar etsin. 
Zaten üzerinde durduğumuz bu işi sureti kati-
yede hallederiz. Ben de taraftarım. Asker aile
lerine yardım için biletler üzerine, şuraya bu
raya mükellefiyet konsun amma miktarı, şekli 
yine kanuna müstenit olsun. Tekrar ediyorum, 
böyle bir harekette kanunî isabet yoktur. 

DAHİLÎYE V. FAYlK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Sayın arka.daşım arasıra Dahiliye vekâleti
ni nizama ve kanuna riayetkar olmak sebebile 
taltif buyururlar. Bu defa kanundan ayrıldı
ğımıza zahip oluyorlar. Kendilerine temin edi
yorum ki, bu sefer de kanundan ayrılmadık, 
kemali dikkat ve itina ile bunun üzerindeyiz. Bi
zim şiarımız budur, başka türlü yapmamıza 
imkân yoktur. Biz kemali samimiyetle bu işin 
esasen kanuna mutabık olduğu kanaatindeyiz. 
Arkadaşım buyurdular ki, 1111 numaralı kanu
nun bahsettiğimiz maddesinde bir fıkra vardır-
ki, orada bedenî kudret ve malî kab'liyet ara
nır, bu karar bu kayitlerden tecerrüt etmişt'r, 
uzaklaşmıştır buyurdular. Hayır, uzaklaşma-
mış, tamamen riayet etmiştir. Askerler müstes
nadır der; Bundan da uzaklaşmıştır buyur
dular. Hayır, efendim. Onu da mahfuz tut
muştur. Belediyenin kararı şudur : Nakil vası
talarının birinci mevkiine ve sinemalara gelen
lerden alınır. Bizim memlekette nakil vasıtala
rının birinci mevkiine ve sinemalara gitmek, 
zannederim, iktidara delâletin en z;yade ina
nılacak olanlarıdır. Kudret karinesi o1 arak bun
dan daha kuvvetlisi zor bulunur. Bedenî kabi
liyetle, malî kudretin ikisinin beraber bulunma-

— 5 — 



î : 72 2-7-1941 C : 1 
sini kanun şart koymamıştır. Bir adamın yal
nız malî kudreti müsait olur da bedenî kabili
yeti yoktur, mükelleftir, veyahut bedenî kabi
liyeti vardır da malî kudreti yoktur, mükel
leftir. 

Trenlerin birinci ve ikinci mevkiine biner, 
sinemaya gider. Bu adamın malî kudreti var
dır. Bedenî kabiliyetini aramağa lüzum yok
tur. Asker, vesikasını gösterdiği vakit muaftır. 
Sonra belediye meclislerinin itirazları tetkik et
mesi lâzımdır, buyurdular. Bunu vermekle 
mükellef olan her hangi bir zat bir itirazda bu
lunursa bu itirazı tetkik edilmiyecek değildir. 
Bunu belediye encümenleri tetkik edecektir. Bi
zim endişemiz burada değildir. Biz şundan en
dişe ediyoruz: Bir zat trene biniyor, derse ki ; 
ben tren parasını veririm amma asker ailesine 
yardım parası vermiyeceğim, müeyyidemiz ne
dir? Binmiyeceksin demek mi? Hayır, bunu 
diyemeyiz, işte bu, kanuna mugayirdir. Ne 

1 — Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) 
na iştiraki masraflarını karşılamak üzere Maca
rıstana gönderilecek 15 000 liranın tarih sırası
nı beklemeden Türk - Macar kliringinden tesvi
yesi hakkında Macaristan Hükûmetile yapılan 
Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları 
(1/397) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine baş
lıyoruz. Maddeleri okutuyorum. 

Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na işti
raki masraflarını karşılamak üzere Macarista-
na gönderilecek 15 000 liranın tarih sırasını 
beklemeden Türk - Macar kliringinden tesviye
si hakkında Macaristan Hükûmetile yapılan 

Anlaşmanın tasdikına ait kanun 
MADDE 1 — Türkiyenin (1940 Budapeşte 

beynelmilel panayırı) na iştirakinin icap ettir
diği masrafları karşılamak üzere Türk - Macar 
kliring tarikile Macaristana gönderilecek 15 000 
liranın tarih sırasını beklemeden tesviyesi için 
5 mart 1940 tarihinde Macar Hükûmetile yapı
lan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

[1] Birinci müzakeresi 70 nci inikat zaptın-
dadır. 

yapalım? O kadar kalabalık arasında bir za
bıt varakası mı yapalım? Herkesi bu kadar 
izaç edemem. Böyle bir vesika olmadan hangi 
tetkik merciine gidebilirim? İşte aradığım nok
talardan biri budur. Diğer bir nokta. Herkes 
bulunduğu yerde yardımla mükelleftir. Her
hangi bir adam filân şehirden, köyden kalk
mış gelmiştir, vesaiti nakliyeye bindi diye 
alacağız, bu suretle bu zattan mükerreren is
temek hakkmı haiz değiliz. İşte kanuna muga
yir bulduğum noktalardan biri de budur. Bu 
şekilde teferuata ait bazı noktalar var, onla
rın hallile uğraşıyoruz. Yoksa esasta kanuna 
mugayeret yoktur. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Bir sual. (Sual olmaz sesleri, gürültüler). 

REİS — Çiftçi mallarının korunması hak
kındaki kanuna (245) zat rey vermiştir. 4 ret, 
3 müstenkif vardır. Kanun (238) reyle kabul 
edilmiştir. (Alkışlar). 

MADDE 3 — Bu kanunun İcrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2 — Haliç vapurları işletme inhisarına da
ir kanun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe ve Nafia 
encümenleri mazbataları (1/634) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Bu ka
nun lâyihası Haliç mmtakasmm seyrüsefer iş
lerini tanzim ve ıslaha delâlet edeceği için alâ
kadar vatandaşlar tarafından büyük bir min
net ve şükranla karşılanacaktır. 

Arkadaşlar; Haliç idaresi geçirdiği istiha
leden mütevellit zarurî sebepler dolayısile bir 
müddettenberi ihmalkâr bir vaziyette kalmış 
ve intizamını kaybetmiştir. Şayanı şükrandır 
ki bu idarenin muattal kalmaması için İstan
bul Belediyesi ahval ve şeraitin müsaadesi nis-
betinde çalışmıştır. İdarenin bu vaziyeti dola
yısile Eyüp halkmm ve Haliç dahilinde bulu
nan mahaller ahalisinin ve bilhassa oralardan 
İstanbul mekteplerine gelen ve sabahları vak
tinde dersleri başında bulunmak mecburiye
tinde olan çocuklarımızın bahusus kışın çek
tikleri müşkülât tahammülün fevkindedir. He
le, idarenin, yakından alâka ve himayeden 
mahrum kalmış olan, memur ve müstahdemle
rinin İstanbul mebuslarına ara srra vaki olan 

[1] ,25.9 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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müracaat ve şikâyetlerinden müteessir olma
mağa imkân yoktur. Ancak bu idarenin Dev
let limanları İşletme idaresine rebt ve ilhakile 
ıslahı mümkün olacağına kani bulunduğumuz
dan bu husustaki teşebbüsün neticelenmesine 
intizar etmekte idik, işte beklenilen bu an ve 
zaman geldi. Bundan dolayı müsterih ve mü
teşekkiriz. 

Yalnız, Münakalât vekâletinden bir temen
nim vardrr; bu da idarenin ıslahı için lâyiha
nın mucip sebepler kısmından istidlal ettiğim 
tebşirin biran evvel filen tecellisinden ve Ha
liç halkının çekmekte olduklarını, şimdi ar-
zettiğim zahmet ve müşkülâttan mümkün mer
tebe kısa bir zamanda kurtarılmasından ibaret
tir. Bunu muhterem Münakalât vekili arka
daşımızın himmet ve faaliyetlerinden beklerim. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Münaka
lât vekili burada yoktur. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Zaptı 
okurlar, temennime vâkıf olurlar. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirda-
ğı) — Arkadaşlarım, bu Haliç servisini tanzim 
eden bu işin biran evvel Münakalât vekâletine 
geçmesinde zaruret vardır. Bu kanunun müsta
celiyetle müzakeresini ve o suretle intacını bun
dan dolayı rica ediyorum. 

REİS — Kanunun müsatceliyetle müzakeresi 
teklif edilmeketdir. Teklifi reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini
ze arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanun 

MADDE 1 — İstanbul limanının Galata köp
rüsünden başlıyarak Halicin müntehasına kadar 
her iki taraf sahilinde mevcut veya atiyen te
sis edilecek iskelelere yolcu taşımak için gemi 
işletmek hakkı inhisar mahiyetinde olmak üzere 
Devlet denizyolları işletme idaresine verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İmtiyaz mukavelesi mefsuh 
bulunan Haliç vapur şirketinden Devlete intikal 
edip halen İstanbul Belediyesine merbut mu
vakkat bir idare elinde bulunan gemiler, iske
leler, tamirhaneler ve sair bilûmum işletme ve 
tamir vesait ve malzemesi ve demirbaş ve gayri-
menkuller ile mezkûr muvakkat idare zamanın
da tedarik ve bunlara ilâve edilmiş olan emsali 
mevcudat bedelsiz ve her türlü borç ve teahhü-
dattan vareste olarak Devlet Denizyolları işlet
me umum müdürlüğüne devir ve teslim edilmiş
tir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
emteyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muvakkat idare zamanına ait 
bilûmum muamelât ve hesabat İstanbul Beledi
yesince tasfiye edilecek ve bu tasfiyenin neatyiç 
ve vecaibi mezkûr Belediyeye raci bulunacaktır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci madde mucibince Devlet 
Denizyolları işletme idaresine intikal edecek olan 
mevcudat, takdir edilecek kıymetleri mukabi
linde bu idarenin sermayesine ilâve edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye ve Münakalât vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Açık reyle reyinize arzedilen ikinci lâyihaya 
rey vermiyen var mı?... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
3 — Hariçten satın alman buharlı ve mo

torlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair 3339 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Bütçe ve Nafia 
encümenleri mazbataları (1/555) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
etyen var mı?... 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — Mevcut olan bir kanunun 
verdiği muafiyeti temdid eden bir lâyihadır. 
tensip buyurursanız bunu da müstacelen müza
keresini yapalım. 

REİS — Teklifi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için getir
tilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 
dair olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin uza

tılması hakkında kanun 
MADDE 1 — 3339 numaralı kanunun hü

kümleri 1945 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?... 
[1] — 238 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinde meriyete girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmişitr. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Münakalât ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
Haliç vapurları işletme inhisarına dair olan 

kanuna rey vermeyen zevat var mı?. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Hariçten satın alman buharlı ve motorlu 

gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirtilecek eşyanın gümrük resminden is
tisnasına dair olan 3339 sayılı kanun hüküm
lerinin uzatılması hakkındaki kanuna rey ver
meyenler lütfen reylerini versinler... Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

4 -— Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı 
teşkili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Ma
liye, Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümenleri mazbataları (1/435) [1] 

DAHİLÎYE V. FAÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arkadaşlarım, gelen evrakm altıncı mad
desinde belediyelerle bunlara bağlı müessese
ler ve Belediyeler bankası memurları Tekaüt 
sandığı teşkili hakkında bir kanun lâyihası 
vardır. Ruznameye alınmasını ve müstaceliyet
le müzakeresini rica edeceğim. Bunu bekleyen 
bir çok insanlar vardır. Zannediyorum, Muh
terem Heyetin de süratle çıkmasını arzu etti
ği bir lâyihadır. 

REİS — G-elen evrakın altıncı maddesinde 
olup Dahiliye vekilinin arzettiği lâyihanın ruz
nameye alınmasını ve müstaceliyetle müza
keresini... 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Bunu cumaya alsak daha muvafık ola
caktır, çünkü henüz alıp okumadık. 

REÎS — Ben teklifi reyinize arzedeceğim. 
Bugün ruznameye alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı?. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 217 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı 

teşkiline dair kanun 
MADDE 1 — Belediyelerle bunlara bağlı 

müesseselerde ve Belediyeler bankasında ve be
lediyeler imar heyetine bağlı fen şefliğinde si
cilde kâyitli ve musaddak kadrolara dahil dai
mî vazife görenler için bir tekaüt sandığı ku
rulur. 

REİS — Madde hakkında bir mütalea var 
mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olup Dahiliye vekâletinin nezaret ve muraka
besi altındadır. 

Belediyeler bankası idare meclisi bu sandı
ğın da idare meclisidir. Banka umum müdürü 
bu sandığın müdürü ve umumî heyeti de umu
mî heyetidir. Bankanın murakıpleri bu sandı
ğın murakıpleridir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sandığın idare meclisinin va
zifeleri şunlardır : 

A) Sandık gelirini takip ve tahsilini temin 
ve mevcudunu idare ve sandık muamelâtını mu
rakabe etmek, 

B) Tekaüt, maluliyet, yetim ve dul maaş-
larile tazminat ve ikramiyelere ait olarak be
lediyelerle müesseselerden gönderilecek evrakı 
tetkik ve tahsis muamelesini ifadan sonra tas
dik ve tescil için Divanı muhasebata tevdi et
mek, 

C) Her sene sandığın bilançosunu banka bi
lançosu ile birlikte hazırlamak ve tetkik ve 
tasdik edilmek üzere banka umumî heyetine 
tevdi etmek, 

D) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

E) Sandığın malî vaziyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tedbirler almmasmı 
icabettiren ahvalde Dahiliye vekâletine raporla 
bildirmek. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sandık idare meclisi en az 
haftada bir defa içtima eder, karar mürettep 
azanın ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat 
halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 
İdare meclisinin kararları deftere kayit ve içti-
mada bulunan aza tarafından imza edilir. İdare 
meclisi, umum müdür ve murakipler bu vazife
leri ücretsiz olarak ifa ederler. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Sandığı, mahkemelerle sair 
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makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara kar
şı sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk 
müşaviri sandığm da ücretsiz hukuk müşavi
ridir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince tahsis 
edilecek tekaüt ve maluliyet ve yetim ve dul 
maaşlarile verilecek tazminat ve iade edilecek 
aidat ve ikramiyelere ait evrak, memurların 
mensup olduğu idareler ve belediyeler tarafın
dan ihzar edilerek sandık müdürlüğüne gönde
rilir. Bu memurlardan tayinleri vekâletlere 
ait olanların tahsis muameleleri mensup olduk
ları vekâlet tarafından yapılacak tasdik ve 
tescil muamelesi Divanca ikmal edildikten son
ra bankaya tevdi olunur. 

SIHHAT VE ICTÎMAÎ MUAVENET En. 
M. M. Dr. ALİ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) 
— Müsaade buyurun bu maddede bir basım 
hatası var. Son fıkrada «Yapılacak» denmiş ya
pılacak olmayacak «Yapılarak» olacak. 

REÎS — Tashih ediyoruz. Madde hakkında 
mütalea var mı?. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Sandığrn veznedarlık işini üc 
retsiz olarak Belediyeler bankası ifa eder. 

REÎS — Mütalea var mı?. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikra
miye, tazminat ve iade edilecek aidat Belediye
ler bankası tarafından müstehliklerine ikamet 
ettikleri mahallerde tediye ettirilir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
M. M. Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) 
— Maddenin üçüncü satırındaki kelime «Müs
tehliklerine» değil, «Müstahiklerine» olacak. 

REÎS — Tashih ediyorum. Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sandığa ait hesap, yazı, tahak
kuk ve tahsis gibi bilcümle muameleleri yap
mak için aylık ve masrafları sandığa ait olmak 
üzere lüzumu kadar memur ve müstahdem bu
lunur. 

Bankada bu hizmet için meccanen çalışma-
yeri ayrılır. Sandık memur ve müstahdemleri 
umum müdürün inhası ve idare meclisinin tas-
dikile tayin olunur. Bu memur ve müstahdem
ler Belediyeler bankası memurlarmm ve müs
tahdemlerinin haklarını haiz ve onların mü
kellefiyetlerine tabidirler. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Sandığın gelirleri şunlardır: 
A) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 

memuriyet ve vazifelere yeniden alınacakların 

ilk aylıklarından kesilecek % 25, 
B) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 

memur ve müstahdemlerin aylıkları tutarından 
her ay kesilecek % 5 1er, 

C) B fıkrasında yazılı memur ve müstahdem
lerin aylıkları tutarından kesilecek % 5 leriıı se-̂  
nelik baliğine muadil kendilerini tavzif eden be
lediye ve müesseseler bütçelerinden sandığa her 
sene tevdi edilecek mebaliğ, 

D) Sandık sermayesinin getireceği faizler. 
E) Terfi eden veya zam gören memur ve 

müstahdemlerden ilk aya ait tefrik edilecek ter
fi ve zam farkı, 

F) Belediyeler bankası senelik bilançosuna 
göre gayri safî kârdan tefrik edilecek % 2, 

G) Memur ve müstahdemlerin aylıklarından 
inzibatî mahiyette kesilecek para cezaları, 

H) 12 nci madde mucibince âmiri ita ve mu
hasiplerinden cezaen alınacak % 10 Iar, 

î) Müteferrik gelirler. 
REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Memurlara verilen aylıklar 

her hangi sebeple eksik dahi verilse sandık tev-
kifatı aylıkların tamamı üzerinden yapılır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — A) Bu kanunun 10 ncu mad
desinin A, B, E fıkralarında yazılı memur ve 
müstahdemlerin aylıklarından kesilen paralar 
tevkıfatı müteakip en geç 15 gün içinde Bele
diyeler bankasına gönderilir. 

Bu müddet içinde göndermeyen veya tevki-
fat yapmayan âmiri ita ile muhasipten Banka 
umum müdürlüğünden vaki olacak işar üze
rine (Vilâyet ve belediye makamları ayni şa
hıs uhdesinde bulunduğu takdirde Dahiliye ve
kili, kazalarda ayni vaziyet mevcut olduğu tak
dirde de vali, aksi halde) mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından ceza olarak % 10 
fazlasile tahakkuk ettirilerek Tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunur. 

B) H ve G fıkralarında yazılı para, aidat, 
irsalâtile birlikte gönderilir. Bu fıkralarda ya
zılı paraları vaktinde göndermeyen âmiri ita ve 
muhasipler hakkında da yukarıki fıkrada yazılı 
ceza hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Sandığın mevcudatına Beledi
yeler bankasınca verilecek faizin miktarı banka
nın ikraz mukabili aldığı faizin bir noksanından 
az olmaz. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

— 9 — 
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Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Sandığın mevcudatı ile aidat 
ve matlubatı ve bunların getireceği faiz ve te
mettüler Devlet emvaline mahsus hak ve rüç-
hanları haiz olup bir gûna vergi ve resme tâbi 
değildir ve hiç bir suretle haciz ve temlik edile
mez. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Sandığın mevcudatı sandık 
namma hakikî veya hükmî hiç bir şahsa ikraz 
edilemez. Ancak 2 - VI - 1941 tarih ve 4060 sa
yılı kanun hükmü mahfuzdur. 

REtS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Dahiliye vekili her beş sene
de bir defa mecburî olarak ve lüzum görürse 
daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis for
müllerini mütehassıslarına tetkik ettirerek alı
nacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde 
darlık veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti 
Başvekâlete bildirir, icra Vekilleri Heyetince, 
memur ve müstahdemlerden yapılacak tevki-
fatm arttırılması veyahut aylık tazminata ait 
nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daima 
muvazeneli bir şekilde tutacak kanunî tedbir
ler alınmasına lüzum görüldüğü takdirde key
fiyet bir lâyiha ile Büyük Millet Meclisine ar-
zedilir. 

REtS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanuna göre tekaüt aylığı 
tahsis olunabilmek için birinci maddede yazılı 
vazifeleri görenlerin: 

A) 30 sene müddetle hizmet etmiş bulunma
ları, 

B) Filî hizmetlerinin 20 seneyi ve yaşları
nın 60 ı doldurmuş bulunması, 

C) Filî hizmetleri 20 seneyi doldurmuş bu
lunma kaydile vazife ifa edemeyecek derecede 
malûl bulunmaları şarttır. Ancak tababet ve 
şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimya-
kerler için yaş haddi 65 dir. C fıkrasında ya
zılı vaziyette tekaüde sevk keyfiyeti memuru 
tayin eden idarece resen yapılır. A ve B fıkra
larında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi ar-
zularile tekaütlüklerini isteyebilecekleri gibi 
kendilerini tayin eden idarelerce de resen teka
üde sevkolunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaüt 
aylıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir : 

— 10 

Memur ve müstahdemi- Tekaüt edilecek me
nin tekaüde hak kazan- mur ve müstahdemi-
dığı tarihe kadar san- nin son aylıklarının 
dığa iştirak seneleri % nisbeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 

Şu kadar ki, bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarına ve hizmet müddetlerine ve yukarı
daki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edile
cek aylık miktarı bir aşağı derecede bulunan ve 
ayni müddetle hizmet etmiş olan Devlet me
murlarına 1683 sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bağlı cetvel mucibince bağlanacak tekaüt maaşı 
miktarını geçemez. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisinde 
nazarı itibare alınacak tekaüt aylığı da bu mad
de mucibince hesar» olunur. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET E. M. M. 
Dr. ALI SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Maddenin başından üçüncü satırındaki, kelime, 
« Vazifeleri » değil, « Vazife » olacaktır. 

REÎS — Tashih edilmiştir. 
Madde hakkında mütalea var mı? Maddeyi 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Hizmet müddetleri 20 seneyi 
doldurmadan malulen veya sin tahdidi ile ay
rılacaklara o tarihe kadar sandığa vermiş ol
dukları paralar iade edilmekle beraber kendi
lerine her hizmet senesine mukabil bir aylık nis-
betinde tazminat verilerek sandıkla alâkaları 
kesilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Vazife esnasında vazifeyi ifa 
sebebile husule gelen hastalık veya arızalardan 
mütevellit maluliyetlerde memur ve müstahdem
lere hizmet müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere Dahi
liye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle-
rince müştereken hazırlanacak nizamname ile 
tayin edilecek derecelere göre maluliyet maaşı 
tahsis olunur. 
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Böyle bir arıza veya maluliyet neticesinde 

ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlere aşağı
daki hükümlere göre aylık bağlanır : 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müdetince veya tekrar evleninceye kadar 
ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâtlardan her birine 18 yaşını dol
duruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuklar ana 
ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbetin-
de aylık bağlanır. 

Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua 
gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlayarak 
% 25 nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlar
sa aylıkları 19 yaşını bitirinceye kadar, yüksek 
tahsilde bulunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine 
kadar verilir. Ancak lise tahsilini 19 yaşında 
bitirip de yüksek tahsile devam edenler hak
kında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yaşını doldurmadan bi
tirenlerin aylıkları kesilir . 

Yukarıdaki fıkralar mucibince dul ve yetim
lere tahsis olunacak aylıklar yekûnu hesaba 
esas olan aylığın % 60 mı geçemez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 20 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur-
maksızın ölen memur veya müstahdeminin dul 
kalan karışma veya muhtaç kocasına 18 nci 
maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 ni geç
meyen her öz evlâda, dula isabet eden para
nın beşte biri tazminat olarak verilir. 

Ancak çocukların hepsi birden alacakları 
tazminatın yekûnu 18 nci madde mucibince ve
rilecek tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. 
Ölen dul bırakmamış ise yukarıki fıkra muci
bince dulun hakkı olan tazminat ilâveten ye
timlerine taksim olunur. Bundan başka ölenin 
mevduatı da kalan dul ve yukarıda gösterilen 
yetimler arasında müsavatan dağıtılır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21 — Tekaüt aylığı son alınan hiz
met aylığı üzerinden hesap edilir. Ancak ken
di talebi üzerine tekaütlüğü icra olunanların 
bu aylığı iki sene almış olmaları şarttır. Aksi 
takdirde aylık miktarı ve müddeti hizmeti de 
ne olursa olsun bu aylıktan evvelki aylığın 
tahsisi esas tutulur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur
duktan sonra ölen memur ve müstahdemlerin ve 
sandıktan aylık tahsis edildikten sonra ölen 
mütekaitlerin dul kalan karılarile yetimlerine 

ve muhtaç olan ana ve babalarına ve muhtag 
kocalarına dul ve yetim aylığı tahsis olunur. 

Yetim aylığı ölüm esnasında hamile olan ka
rının sonradan doğuracağı çocuğa da verilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23 — Filî hizmeti 15 seneyi doldu
rarak hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerden dul 
kalan karıya veya muhtaç kocaya tekaüt ay
lığının % 50 si hayatı müddetince dul aylığı 
olarak verilir. Dul karı yeniden evlenirse dul 
aylığının iki buçuk senelik tutarı birden taz
minat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. 
Bu hüküm 19 ncu maddedeki dul aylıkları hak
kında da tatbik olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 24 — Filî hizmeti 15 seneyi doldu
rarak hizmette iken veya tekaüt aylığı almak
ta iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 ya
şını henüz doldurmamış öz evlâtlarından her 
birine son hizmet aylığının % 10 u nisbetinde 
yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve babadan 
yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbe
tinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık bağ
lanmış çocuklar sonradan ana ve babadan ye
tim kalıyorlarsa bu tarihten itibaren aylık
ları % 15 e çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuk
lardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar 
hakkmda 19 ncu madde mucibince muamele 
olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve 
daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası da
hi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel madde
sinde yazılı şartlar aranmak kaydile, talepleri 
üzerine, yetim muamelesi görürler. Bu takdir
de bu kanun hükümlerine göre verilecek maaş, 
tazminat veya iade olunacak aidattan hisseleri 
ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait, bir be
yanname ile, dul ananm da diğer maaş ve taz
minata müstehak olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstehak kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, 
verilecek maaş ve tazminat, istihkak kesbedil-
diği tarihten itibaren beş sene zarfında aran
madığı takdirde sandık lehine müruru zamana 
uğrar. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
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arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25 — Bir memur veya müstahde
min dul ve yetimlerine verilecek aylıkların ye
kûnu ölenin alması icebeden tekaüt aylığını 
geçemez. Fazlası mütenasiben azaltılarak bu 
hadde indirilir. 

REÎS — Mütalea var mı?Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Maluliyet için en az üç tabip
ten mürekkep resmî bir sıhhiye heyeti tarafın
dan rapor verilmesi lâzımdır. 

ihtisasa taallûk eden hallerde mütehassısın 
bulunması şarttır. Maluliyet raporları Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâletinin tasdikile kati-
lenir. 

REÎS — Mütalea var mı? 
SIHHAT VE îç. M. E. M. M. Dr. ALÎ SÜ

HA DELÎLBAŞI (Kütahya) — Maddenin so
nundaki «katilenir» kelimesi «katileşir» olacak. 

REÎS — Maddeyi bu tashih ile kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 
1683 numaralı Askerî ve Mülkî tekaüt kanunu
nun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Bu kanun mucibince tekaüt 
aidatına tâbi olup ta filen üç seneyi doldur
madan vazifeden ayrılanlara tekaüt aidatları 
iade edilmez. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Alelıtlak ağır hapis veya beş 
seneden ziyade hapis cezasile veyahut hırsızlık, 
emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, 
yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm tas-
nii, iftira, irtikâp, rüşvet ve ihtilas suçlarının 
birinden dolayı altı ay ve daha ziyade hapis 
cezasile veya asgarî haddi bir seneden aşağı ol
mamak üzere mükerrer hapis cezalarını müs-
telzim suçlarla mahkûm olan veya Türk vatan
daşlığını terkeden veya vatandaşlıktan ıskat 
edilen memur ve müstahdemlere aylıklarından 
sandık için tevkif edilen para temettüsüz iade 
edilerek hizmetle alâkaları kesilir. 

Bu kabilden olan mütekaitlerin tekaüt aylık
ları kesilir. Ancak bunların Türkiyede kalan 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre aylık alması icabeden dul ve ye
timlerin hakları mahfuzdur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüt olanlarla tekaüt iken ölenlerin dul ve 
yetimlerine tahsis edilecek aylığın % 50 si 
avans olarak verilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Sandıkça bağlanacak malu
liyet, tekaüt, dul ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan alman aylığın tekabül ettiği 
ayın nihayet bulacağı günün ertesinden başlar. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 32 — Birinci madde mucibince bu 
sandığa dahil memurlardan memuriyet vazife
sinden ayrılanların sandıkla alâkaları kesilir. 
Tekrar hizmete alındıkları takdirde hukuk ve 
vecaip itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayı
lırlar. Ancak idareden ayrıldıklarında her ne 
suretle olursa olsun sandıktan para almıyanla-
rm veya aldıkları paraları % 5 faizle birlikte 
sandığa yeniden girdiklerinde defaten ve tama
men iade edenlerin evvelki hizmet müddetleri 
de tekaüt hesabına ithal olunur. Bu gibilerden 
evvelce kesilen vergiler de Hazinece sandığa 
iade edilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33 — Yaş haddini dolduran memur 
ve müstahdemlerin hizmetlerine, kendilerini ta
yin eden vekâlet ve idarelerce nihayet verilir. 
Şu kadar ki, bunlardan bir müddet daha çalış
malarında fayda görülenlerin beş seneye kadar 
daha istihdamlarına Dahiliye vekili müsaade 
edebilir. Ancak tayinleri diğer vekâletlere ait 
olanlar hakkında bu temdit alâkadar vekaletler
ce yapılır. 

Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müs
tahdemlerin birinci maddede zikredilen idarelere 
girdikleri zaman nüfus hüviyyet cüzdanlarında 
yazılı olan yaşlar esastır. Hüviyet cüzdanında 
doğduğu ay yazılı olmayanlar için 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanunundaki 
hüküm tatbik olunur. Filî hizmeti hesabında 
altı ay ve ondan fazla kesirler bir sene sayılır 
ve altı aydan eksik müddetler nazarı itibara 
alınmaz. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34 — İhtisas mevkiinde bulunanla
rın tekaütlüğünde 3656 sayılı kanunda mütehas
sısların tekaütlükleri için kabul edilen esaslar 
tatbik edilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
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zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35 — İtfaiye hizmetlerinde çalışan
ların bilfiil bu hizmette geçirdikleri her sene te
kaütlüklerinde bir buçuk sene sayılır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36 — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilâtı kanununun 81 ve 
82 nci maddelerinde yazılı hükümler mahfuz
dur. 

Şu kadar ki bu maaşlı memurların bu kanu
na tâbi dairelerce tekaütlükleri icra edildiği 
takdirde 1683 sayılı kanun mucibince verilecek 
hakları tekaüt sandığından tesviye edilir. 

Bu memurları istihdam eden idareler aylık
ları tutarının % 10 u her ay 12 nci madde mu
cibince kesecekleri ve verecekleri paralarla bir
likte kendi bütçelerinden sandığa ödemeğe mec
burdurlar. 

Kendilerinden sandık için para kesilmez. 
REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-

zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADPE 37 — 900 numaralı kanun hükmü
ne göre istihdam edileceklerle umumî ve mül
hak ve hususî idare bütçlerinden tekaüt olup ta 
bu kanunun birinci maddesinde zikredilen ida
relerde istihdam edilmekte bulunan memurlar 
sandıkla alâkalandırılmazlar. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 38 — Sandıktan bağlanan aylıklar 
üç ayda bir peşin verilir. Peşin verilen aylık ge
ri alınmaz. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 39 — Bu kanun 2264 sayılı kanun 
hükümlerine tâbi belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselere şamil değildir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı memurlardan sicilleri 
mahallerinde bulunanların tescil suretleri Da
hiliye vekâletince hazırlanacak esaslar dahilinde 
tayin ve tesbit olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kazul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me

riyete girdiği tarihte birinci maddede yazılı me
muriyet ve vazifelerde bulunanlardan bu kanuna 
tâbi vazifelerde evvelce geçirdikleri hizmet 
müddeti on seneden fazla olanların on senesi, 
on seneden az olanların hizmet müddetlerine 
müsavi bir müddet aşağıdaki şartlar dairesin
de sandığa iştirak müddetinden sayılır: 

A) Bu müddetleri hizmetinden saydırmak 
isteyenler kanunun meriyetinden itibaren iki 
ay zarfında mensup oldukları idareler vasıta-
sile sandığa müracaata mecburdurlar, 

B) Bu müddetler zarfında aldıkları aylık
ların mecmuunun % 5 i sandıkça hesaplanarak 
kendilerine borç kaydedilir. 

Bu borçlar kanunun meriyetini takip eden 
dördüncü ay başından itibaren her ay aylık
larından % 5 olarak tekaüt aidatına ilâveten 
ve ayni esaslar dahilinde kesilir. 

Borçlarını tamamen ödemeden tazminat al
mak suretile bu kanunun umumî hükümleri 
dairesinde sandıkla alâkası kesilenlerin bakiye 
borçları alacaklarından indirilir. 

Tekaüt olmak suretile ayrılanların bakiye 
borçları tekaüt aylıklarından % 5 tevkifata 
devam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları sakıt olur. 
REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reye arze

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyet tarihinde belediyelerce verilmekte olan 
tekaüt ve yetim maaşları 1 haziran 1942 tari
hine kadar alâkalı belediyelerce tediye edilir. 
Bu tarihten itibaren bu maaşlar dahi sandıkça 
tesviye edilir. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, bu mad
denin, en son Sıhhiye encümeninin ilâve ettiği 
bir madde olduğu anlaşılıyor. Sandık nihayet 
memurlardan ve dairelerden aldığı aidatla kar
şılanmak üzere bazı vecaibi taşıyan bir sandık 
oluyor. Anladığıma nazaran şimdiye kadar bele
diye dairelerince oradan tekaüt edilecek olan 
doktorlara verilmekte olan maaşların bu san-
diK manalından verilmesini ve bu itibarla bu 
işin bir tek yoldan geçirilmesini temin için kon
muş bir hüküm olmak lâzım gelir. Bu para 
sandıktan verilebilir. Fakat buna mukabil san
dık ta bu parayı açıktan veriyor demektir. Hiç 
bir belediye bunun karşılığını vermekle mükel
lef değildir. Tamamen şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
bir müessese az veya çok para veremez. Binaen
aleyh bu böyle kabul edilirse yarın diğer san
dıklara da fena misal teşkil etmesini mucip ola
caktır. Bu itibarla Sıhhiye encümeninden rica 
ediyorum, bir fıkra teklif ediyorum, yine mak
sat temin edilsin, hiç olmazsa bu maaşların mu
kabillerinin alâkadar belediyelerce sandığa ya
tırılması hakkında bir fıkra koyalım. «Ancak bu 
maaş mukabilleri alâkadar belediyelerce bu ka-
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nundaki şartlar dairesinde sandığa ödenir» di
yelim. O zaman yine o kuvvei müeyyide karşı
sında sandığa bu parayı yatırmağa mecbur olur. 
SandiK bu vecaibi ifaya devam eder. 

SIHHAT VE îç. M. E. M. M. Dr. ALÎ SÜHA 
DELlLBAŞI (Kütahya) — Efendim, biz bu hü
kümde musir değiliz. Yalnız müsaade buyurur
larsa niçin bu hükmü koyduk, evvelâ onu arze-
deyim. 

Evvelâ encümende bir cereyan vardı. Bazı 
doktorlar, sıhhat memurları, belediye ebeleri ve 
nafia memurları varmış ki, bunların tekaüt ma
aşları belediyelerce tesviye edilmekte imiş; daha 
doğrusu tesviye edilememekte imiş. Bunlar bü
yük bir ıstırap içinde imişler. Onun için bunla
rın maaşlarının bizim sandığa devrini münasip 
gördük. Yalnız sandığa devri düşündüğümüz 
esnada % 10 yahut % 20 nisbetinde belediyele
rin bu sandığa bir miktar itası icabediyordu. 
Bunu kabul sırasında Dahiliye vekili Beyefendi 
encümeni teşrif ettiler. Bunların tutarı senevi 
18 - 20 bin lira raddesindedir dediler ve bu ka
dar cüzî bir meblâğ için belediyelere bu kadar 
külfet tahmilini münasip görmediler. Biz de 
kendilerinin fikirlerine iştirak ederek ücretsiz, 
bedelsiz olarak maaşların belediye sandığına 
devri hakkında bir hüküm kabul ettik. Heyeti 
Umumiye kabul etmezse encümen musir değildir. 

SIRRI D AY (Trabzon) — Eğer kabul buyu
rurlarsa madde bu şekilde teklif edilsin. 

SIHHAT VE îç. M. E. M. M. Dr. ALÎ SÜHA 
DELlLBAŞI (Kütahya) — Musir değiliz, kabul 
ederiz. 

SIRRI DAY ( Trabzon ) — Şöyle olacak: 
(Ancak mukabilleri alâkalı belediyelerce bu ka
nundaki şartlar dairesinde sandığa ödenir). 

SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULÜSÎ ALA-
TAŞ (Aydm) — Bu meselede belediye sandık
larına devredişteki maksat; bazı belediyeler 
aciz içerisindedir, bunu veremiyorlar. Büyük 
mecmua içerisinde yekûnu cüzî bir şey olan 
bu miktar beraber yürür, gider. Tensip buyu
racak olursanız gene bunu sandığın ödemesi 
kabul edilsin. Zaten yeni seneden itibaren 1942 
den itibaren tatbikini istiyoruz. O vakte ka
dar da sermayesi teşekkül edecektir. Fakat 
bazı belediyelerde senelerce hizmet edip teka
üt olmuş arkadaşlar vardır, aciz içinde olan 
bazı belediyeler veremiyorlar. Maaşını bile 
veremiyen bir belediye ona ait olan parayı ve
recek vaziyette olsaydı buna hiç lüzum kalmı-
yacaktı. İstirham edeceğim şudur: Büyük mec
mua içinde çok küçük bir yekûn tutan bu mik
tarı da sandığın ödemesi kabul edilsin. 

REİS — Müsaade ederseniz evvelâ tadili 
teklif edilen şekli reyinize arzedeceğim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaade ederse
niz bir ufak noktayı izah edeyim. Bendeniz 
Vekil Beyefendinin noktai nazarlarını yine te
min edilmiş telâkki ediyorum. Çünkü bundan 

sonra tekaüt olanlara mensup oldukları bele
diyeler, fakir veya zengin olsun, kendileri için 
merci sandık olacaktır. Sandıktan maaşlarını 
almağa devam edeceklerdir. Yalnız, sandık 
verdiği maaşların mukabilini alâkalı belediye
lere borç kaydedecektir. Bu itibarla müteka
itlerin maaşmm teahhürü vaki olmıyacaktır 
kanaatindeyim. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — îş karışık 
Sırrı Bey. 

SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULÜSÎ ALÂ-
TAŞ (Aydın) — Bu belediyelerin takati olsay
dı vermeğe devam ederlerdi. Bu türlü borçlan
ma esası müteselsil bir borcun devamı vaziye
tinde olacaktır. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Kendi kendi
mizi aldatmış oluruz. 

SIHHAT VE îç. Mu. V. Dr. HULÜSÎ ALA-
TAŞ (Aydın) — Doktor da maaşını alacaktır, 
amma devamlı olarak bir borç muamelesi sü
rüp gidecektir, belediyenin takati olmadığın
dan dolayı. (Doğru sesleri). 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Riyasete 

Arzettiğim sebeplerle 3 ncü muvakkat mad
deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini teklif ede
rim. 

Trabzon 
Sırrı Day 

Fıkra : Ancak mukabilleri alâkadar belediye
lerce bu kanundaki hükümler dairesinde sandı
ğa ödenir. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Bu kanun 1 temmuz 1941 ta
rihinden itibaren meridir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 41 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na 

iştiraki masraflarını karşılamak üzere Macaris-
tana gönderilecek 15 000 liranm tarih sırasını 
beklemeden Türk - Macar kliringinden tesviyesi 
hakkında Macaristan Hükûmetıle yapıJan an
laşmanın tasdikına dair kanuna (246) mebus 
rey vermiştir. Nisap mevcuttur, muamele ta
mamdır. Kanun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair olan 
kanuna (236) zat rey vermiştir. Nisap mev
cuttur, muamele tamamdır. Kanun (236) reyle 
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kabul edilmiştir. 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için ge
tirtilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 
dair olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin uza
tılması hakkındaki kanuna (234) zat rey vermiş
tir. Nisap mevcuttur, muamele tamamdır. Ka
nun (234) reyle kabul edilmiştir. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası memurları tekaüt sandığı 
teşkili hakkındaki kanunun heyeti umumiyesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kanun kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere in
ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

ı>m<i 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halit Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

429 
245 
238 

4 
3 

181 
3 

[Kabul 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Ayd-i'fi. 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşüı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

edenler] 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 
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Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Fethi Altay 
Fuad Ağralî 

Erzincan 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Osman Işm 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mclcl% 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
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AH Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad Özoğuz 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Sn ad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denkcr 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
T>v Hüseyin Ülkü 
Hazım Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konua 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gül tekin 
Mustafa Ulusan 
Vehbi Bilgin 
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Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgörcn 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

M ar aş 
Hasan Reşid Tankut 
Man sur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menenıencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddm Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid O rai 
Faik Soylu 
ITazim Tepcyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. A. Öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Blcda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemni Kovalı 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yen el 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

— 16 — 



t : 72 2-7-1941 C : 1 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Kocaeli 
Ali Dikmen • 

Hazim Atıf Kuyucak 

İbrahim Etem Bozkurt 

Mustafa Bozma 

Rifat Vardar 

[Reddedenler] 

Manisa 
Refik İnce 

Tokad 
Galib Pekel 

[Müstenkifler] 

Eskişehir 
îzzet Arukan 

Afyon Kardhisar 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
thsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
îsmet İnönü (Es. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
(Mazur) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Pazarbaşı (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Şinasi Devrin 

Yusuf Ziya özençi 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Gümüşane I Sivas 
Hasan Fehmi Ataç A. Naci Demirağ 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Burdur 

İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 
(Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
(Mazur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad (Ma
zur) 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. t. Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sagıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
7>r. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli 
(M.) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
(Hasta) 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
(Hasta) 
Ali Kâmi Akyüz 
(Hasta) 

Dr. R. Saydam 
(Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
(Mazur) 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 
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Kıza Saltuğ 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
•Şevket ödül 
Zühtü Akm (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 

t : 72 
Vasıf Çmay 
(M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit (M.) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 

2-7-1941 C : 1 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
ismail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
(V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çara (Hasta) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenlı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 

ismail Memet Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

TJrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
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t : Tfc £-7-1941 Ö : İ 
^ürkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki masraflarını karşılamak üzere Macaristanâ 
gönderilecek 15 000 lirasinı tarih sırasını beklemeden Türk - Macar kliringinden tesviyesi 
hakkında Macaristan hükûmetile yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanuna verilen reylerin 

neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kurpl 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 246 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler :• 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 180 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

TİIITUIIV 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Avni Yukaruç 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
İskender Artun 

Salih Başotaç 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demırhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali AğaKay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
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İ : 72 2-7-1941 C : 1 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Eemzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 

Ağrı 
ihsan Tav 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki B ekmen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktır 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref D emir el 

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
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Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
(Mazur) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 
(Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Gür an 
(Mazur) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Hilmi Ergen eli 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
îsmet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali Öngören 
(Hasta) 

î : n 2-7-
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağralı 
(V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahnıed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdulgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memet Teeirli 
(M.) 

îçel 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar (Hasta 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 

İ941 ö : 1 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur; 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
(Mazur) 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa. 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
(M.) 

Ziya Kayran (Mazur) 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
irfan Ferid Alpaya 
(î. D 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
ismail Çamaş (Mazur) 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 
(M.). 
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Samsun 
Hüsnü Çakır 
(V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Süleyman Necini Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ali Riza Esen 

İ : W â-7-
Ressam Şevket Dağ 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim İncedayı 
V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay (Rs 
(V.) 

1941 ö : 1 
Tekirdağ 

Cemil Uy badın 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Ay t una 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdaku 

Yan 
Hakkı Unkan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 

»-«-f l 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 236 
Kabul edenler : 236 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 190 
Münhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mcbrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

[Kabul edenler] 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeri i kaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avııi Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
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Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

I : 72 2-7-
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
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Zühtü Akın 

Kırşehif 
Dr. Hüseyin Ülk" 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Or. Gl. Îzzeddin Çalışlaı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil- Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 
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Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı İçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

; etmeyenler] 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Afyon Karahisar 
ilanıza Erkan 

Ağrı 
Halid Bayrak (î. Â.) 
ihsan Tav 

A masya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
(Mazur) 
Türkân Örs (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (M.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Neemeddin Sahir 
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Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Tozgad 
Ahmed Sungur 

[Beye iştirak 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 
(Mazur) 

Bursa 
Dr. Refik Güran (Ma
zur) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez 
(Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. î . Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Salim Al tuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Berikcr 

İsparta 
Hüsnü özdamar (Hasta 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 

(Hasta) 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 

Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
(Mazur) 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 
(Hasta) 

Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 
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Kırşehir 

izzet Özkan 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ (Mazur) 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t Â.) (M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
(M.) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferit Alpaya (I. 
Â.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
(M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 

Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
ismail Çamaş (Mazur) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Süleyman Necmi Seimen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hâs
ta) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 

ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
(Mazur) 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Şerif Bilgen 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

l>9<* 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için geti
rilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin uzatıl

ması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 234 
Kabul edenler : 234 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 192 
Münhaller : 3 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 

[Kabul edenler] 
Berç Türker I izzet Akosman 
Haydar Çerçel [ Mebrure Gönenç 
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""" Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Sun er 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Oambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
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Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev D em i rh an 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 
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Eskişehir 

îzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 

tsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karanıursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yııı us 

Kars 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abiain Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 

Muharrem Celâl Bay ar 
Kayseri 

Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Sadri Ertem 
Vcdit Uzgören 

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç. 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 

Manisa. 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlıı 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
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Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyf i Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Mitat fenel .X 

ürfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkuri 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyonkarahisar 

Hamza Erkan 
Ağn 

îhsan Tav 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (Ma
zur) 
Türkân örs (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu (Ma
zur) 
Nuri Göktepe 

Balıkesi*" 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Fethi Okyar (M.) 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Memed Sanlı (Mazur) 
Bursa 

Dr. Refik Güran (Ma
zur) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez 
(Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker (M.) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
(Mazur) 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
(Hasta) 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 
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Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
G-l. ihsan Sökmen 

Nafi Atuf Kansu 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Haıay 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

Ispar ,a 
Hüsnü Özdamar 

(Hasta) 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdı" Denizmen 
(Hasta) 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz (Has
ta) 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Çöker 
Gl. Kof et. Bele 
fbrahim Al âettin Gövsa 
Sadettin Uras 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (Mazur) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 

Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem İzzet Benice 
(Mazur) 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Nuri Tamaç (Hasta) 
Rauf Orbay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Unıay 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Of. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazini Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erekmen (V.) 
Receb Pekef 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
(M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Yaşar Özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
(Mazur) 
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Mardin 
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İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
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Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
(M.) 
Halid Menği (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi (M.) 
İsmail Çamaş (Mazur) 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Oavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç (M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

İbrahim Mete (M.) 
Salâhattin Çam (Hasta) 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş (Mazur) 
Cevdet Kerim tncedayı 
(V.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Gün al tay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Hasip Ahmed Ay tuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Sami Erkman (Hasta) 

Tfrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
tbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. M. Encümeni 30 - VI -1941 

Esas No. 1/435 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Belediyelerle bunlara bağlı müessese ve bele
diyeler bankası memurları tekaüt sandığı teş
kiline dair Dahiliye vekâletince hazırlanarak 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerinde tetkik 
edildikten sonra Heyeti Umumiyeye sevkedilen 
kanun lâyihasının Heyeti Umumiyeye arzı es
nasında, işbu lâyihanın sıhhî memurları da alâ
kadar etmesi noktasından bir defa da Encüme-
nimizee tetkiki hususunda Encümen reisinin 
teklifi Heyeti Umumiyeee kabul edilmesi üzerine 
tevdi buyurulmuş olan mezkûr lâyiha Dahili
ye vekâleti Mahallî idareler umum müdürü, Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâlet müsteşarı ile 
sicil müdürü hazır bulundukları halde okundu 
ve görüşüldü. 

Müzakereye esas ittihaz edilen Bütçe encü
meni lâyihasının 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen 
kabul edildi. 3 ncü maddesinin müzakeresinde 
tahsis muamelesinin tescili işinin sandığın idare 
meclisine bırakılması mahzurlu görülerek tesci
lin bu hususda en yüksek ihtisas ve salâhiyet 
merci olarak tanınmış olan Divanı muhasebat
ça yapılması muvafık görülmüş ve mezkûr fıkra 
o suretle tadil edilmiştir. 

4 ncü ve 5 nci maddelerin aynen kabulünden 
sonra 6 nci maddenin müzakeresinde tayinleri 
vekâletlere ait olan memurlara ait tekaüt ve 
yetim ve dul maaşları, ikramiyelerin tahsis 
muamelesinin kendilerini istihdam eden beledi
yelerce yapılması, bu memurların sicillerinin 
mensup oldukları vekâletlerde bulunması sebebi-
le muameleyi uzatacağı ve güçleştireceği göz 

önünde tutularak bu mahzuru önlemek üzere 
tahsis muamelesinin vekâletçe ikmal ve Divanı 
muhasebatça tasdik edildikten sonra bankaya 
tevdii münasip görülerek maddenin 2 nci fık
rası bu şekilde değiştirilmiştir. 

12 nci maddenin B paragrafında vuzuhu te
min noktasından küçük bir tadil yapılarak 
madde aynen kabul edilmiştir. 

17 nci maddenin müzakeresi sırasında taba
bet ve şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve 
kimyakerler için tekaüt, haddi olarak 60 yaşının 
kabulü, halâ diğer dairelerde müstahdem olan 
bu kabîl memurların 65 yaşma kadar vazife 
görebilmeleri sebebile, aynı meslekten iki züm
renin münhasıran ayrı idarelerde çalışmaları yü
zünden ayrı şartlara tâbi tutulması şekline 
bir aykırılık hâsıl edeceği gibi, esasen sayıla
rının azlığı dolayısile belediyelerin tekmil ihti
yaçlarına tekabül edemeyen bu gibi memurların 
60 yaşında tekaüt edilmeleri takdirinde belediye
lerin bu husustaki ihtiyacının büsbütün artacağı 
düşünülerek ve bunlar hakkında yaş haddinin 65 
olması muvafık görülerek madde o şekilde yeni
den tanzim ve kabul edilmiştir. 

19 ncu maddenin müzakeresinde maddenin 
başındaki vazifesi başında tabiri yerine daha şü
mullü olarak vazife esnasında ve vazife yüzün
den tabirinin kullanılmasını daha adilâne olaca
ğı düşünülerek o şekilde düzeltildiği gibi hâdise
nin yalnız kazaya münhasır kalmıyarak hastalık 
halini de ihtiva etmesi için bu maksadı ifa ede
cek şekilde küçük bir değişiklik yapılmış ve mad-
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de aynen kabul edilmiştir. 

26 ncı maddenin müzakeresinde maluliyetin 
tesbiti için en az üç resmî tabip kaydinin kabulü 
takdirinde üç resmî tabip bulunmayan yerlerde 
alâkalının uğrayacağı güçlükler düşünülerek ma
hallî idare âmirinin resmî veya hususî üç tabip
ten bir resmî heyeti sıhhiye teşkili salâhiyeti ve
rilmesi muvafık görülmüş ve metin o yolda düzel
tilmiştir. 

ihtisasa taallûk eden hastalıklarla tam teşekkül
lü hastaneler bulunan yerlerde raporun bu hastane
ler sıhhî heyetince verilmesi tatbikat, nck a i T dan 
tababet ve şuabatı sanatlarının icrası hakkındaki 
1219 numaralı kanunun nizamnamesinde sayılan 
15 kadar mütehassısın pek nadir olarak hastane
lerde bulunabileceği cihetle maluliyetinin tesbiti 
ihtisasa taallûk eden hallerde alâkalının uzun ve 
külfetli yolculuklara mecbur edilmesi mülayim 
görülmediğinden tam teşekküllü hastane külfeti 
kaldırılmış, buna mukabil alâkalının hakkının 
ziyaa uğramaması için ihtisasa taallûk eden iş
lerde sıhhî heyet içinde mütehassısın bulunması 
şart konulmuştur. 

33 ncü madde, yaş haddinde yukarıki made-
lerde kabul edilen esaslar göz önünde tutularak 
yaş haddinin uzatılması salâhiyetinin alelıtlak 
Dahiliye vekiline ve tayinleri diğer vekâletlere ait 
olan memurlar için de alâkalı vekillere verilmesi, 
tatbikat bakımından daha salim, görülerek mad
de bu şekilde yeniden* yazılmıştır. 

Tayinleri vekâletlere ait olan memurların 
sicillerinin mensup oldukları vekaletlerce tan
zim edilmekte bulunması sebebile muvakkat 1 
nci maddenin metninde, Dahiliye vekâletinin 
Sicillerini tanzim şeklini tesbit edeceği memur
ların kimler olduğunu tasrih edecek şekilde kü
çük bir değişiklik yapılmıştır. 

10 seneden fazla hizmeti bulunanlara sandı
ğa iştirak hakkı verildiği hakle 10 seneden 

az hizmeti olanların iştirak edememeleri muva
fık görülmiyerek sade bu esasları ifade edecek 
şekilde yeniden yazılmıştır. 

Bu kanunda önce belediyelerce verilmekte 
olan tekaüt ve yetim maaşlarının san
dığın teşekkülünden sonra belediyelerce 
tesviyesinde devam edilmesi, esasen belediye
lerin malî sıkıntıları yüzünden maaşla
rını almakta güçlük çeken hak sahiplerinin 
bu ıstıraplarım idame edeceği düşünülerek 
ve esasen bu maaşların senelik tutarının 18 - 20 
bin liradan ibaret olacağı göz önünde bulundu
rularak müzakerede hazır bulunan Dahiliye ve
kilinin de muvafakati ile bunların da sandığa 
devri muvafık görülmüş ve bu esas dahilinde 
yeniden tanzim edilen muvakkat 3 ncü madde 
metnine ilâve edilmiştir. 

Kanunun neşri tarihinden sonra icabeden ha
zırlıkların yapılması için muvafık bir devre bı
rakılması lüzumu teemmül edilerek kanunun 
1/teşrinisani/1941 den itibaren meriyete gir
mesi muvafık görülmüş ve 40 ncı madde o yol
da değiştirilmiştir. 

Kanunun diğer maddeleri aynen kabul edil
miş ve tanzim edilen lâyihamız Heyeti Umum iye
ye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 
S. ve T. M. En. Rs. M. M. Kâtip 

Ağrı Kütahya Edirne 
Dr. H. Kural Dr. A. S. Delilbaşı D/. F. M emik 
Diyarbakır Bileceik Burdur 

Dr. S. Emed Dr. M. Suner Dr. A. R. Yeşilyurt 
Gazianteb Kastamonu Kıaşehir 

Dr. M. A. Ağakay Dr. T. Aslan Dr. H. Ülkü 
Kocaeli Konya. Tekirdağ 

Dr. T?. Sorağman Dr. O. Ş. Uludağ N. Trak 
Kastamonu 

M. R. Saltuğ 
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SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Be
lediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı teş

kiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bütçe encümeninin 1 nci mad
desi aynen. 

MADDE 2 — Bütçe encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Sandığın idare meclisinin va
zifeleri şunlardır: 

A) Sandık gelirini takip ve tahsilini temin 
ve mevcudunu "idare ve sandık muamelâtını mu
rakabe etmek, 

B) Tekaüt, maluliyet, yetim ve dul maaş
larile tazminat ve ikramiyelere ait olarak be
lediyelerle müesseselerden gönderilecek evrakı 
tetkik ve tahsis muamelesini ifadan sonra tas
dik ve tescil için Divanı muhasebata tevdi et
mek, 

C) Her sene sandığın bilançosunu banka bi
lançosu ile birlikte hazırlamak ve tetkik ve 
tasdik edilmek üzere banka umumî heyetine 
tevdi etmek, 

D) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

E) Sandığın malî vaziyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tedbirler alınmasını 
icabettiren ahvalde Dahiliye vekâletine raporla 
bildirmek. 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin 4 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 5 — Bütçe encümeninin 5 nci mad
desi aynen. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince tahsis 
edilecek tekaüt ve maluliyet ve yetim ve dul 
maaşlarile verilecek tazminat ve^iade edilecek 
aidat ve ikramiyelere ait evrak, memurların 
mensup olduğu idareler ve belediyeler tarafın
dan ihzar edilerek sandık müdürlüğüne gönde
rilir. Bu memurlardan tayinleri vekâletlere 
ait olanların tahsis muameleleri mensup olduk
ları vekâlet tarafından yapılacak tasdik ve 
tescil muamelesi Divanca ikmal edildikten son
ra bankaya tevdi olunur. 

MADDE 7 — Bütçe encümeninin 7 nci mad-

dosi aynen. 

MADDE 8 — Bütçe encümeninin 8 nci mad
desi aynen. 

MADDE 9 — Bütçe encümeninin 9 ncu mad
desi aynen. 

MADDE 10 — Bütçe encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 11 — Bütçe encümeninin 11 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 12 — Bütçe encümeninin 12 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Bütçe encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 14 — Bütçe encümeninin 14 ncü 
madedsi aynen 

MADDE 15 — Bütçe encümeninin 15 nci 
madedsi aynen 

MADDE 16 — Bütçe encümeninin 16 nci 
madedsi aynen 

MADDE 17 — Bu kanuna göre tekaüt aylığı 
tahsis olunabilmek için birinci maddede yazılı 
vazifeleri görenlerin : 

A) 30 sene müddetle hizmet etmiş bulunma
ları, 

B) Filî hizmetlerinin 20 seneyi ve yaşları
nın 60 ı doldurmuş bulunması, 

G) Filî hizmetleri 20 seneyi doldurmuş bu
lunmak kaydile vazife ifa edemeyecek derecede 
malûl bulunmaları şarttır. Ancak tababet ve 
şuabatı sanatları mensuplarile eczacı ve kimya-
kerler için yaş haddi 65 dir. C. fıkrasında ya
zılı vaziyette tekaüde sevk keyfiyeti memuru 
tayin eden idarece resen yapılır. A ve B fıkra
larında yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi ar-
zularile tekaütlüklerini isteyebilecekleri gibi 
kendilerini tayin eden idarelerce de resen teka
üde sevkolunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaüt 
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aylıklarının nisbetleri aşağıdaki 
terilmiştir. 

cetvelde gös-

Memur ve müstahdemi
nin tekaüde hak kazan
dığı tarihe kadar san
dığa iştirak seneleri 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Tekaüt edilecek me
mur ve müstahdemi
nin son aylıklarının 

% nisbeti 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 

Şukadar ki, bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarına ve hizmet müddetlerine ve yukarı
daki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edile
cek aylık miktarı bir aşağı derecede bulunan ve 
ayni müddetle hizmet etmiş olan Devlet me
murlarına 1683 sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bağlı cetvel mucibince bağlanacak tekaüt maaşı 
miktarını geçemez. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisinde 
nazan itibare alınacak tekaüt aylığı da bu mad
de mucibince hesap olunur. 

MADDE 18 — Bütçe encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Vazife esnasında vazifeyi ifa 
sebebile husule gelen hastalık veya arızalardan 
mütevellit maluliyetlerde memur ve müstahdem
lere hizmet müddetlerine bakılmaksızın son 
aldıkları aylığın % 70 sini geçmemek üzere Da
hiliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle-
rince müştereken hazırlanacak nizamname ile 
tayin edilecek derecelere göre maluliyet maa
şı tahsis olunur. 

Böyle bir arıza veya maluliyet neticesinde 
ölenlerin bırakacakları dul ve yetimlere aşağı
daki hükümlere göre aylık bağlanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâtlardan her birine 18 yaşını doldu
runcaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuklar ana 
ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbetinde 
aylık bağlanır. 

Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua ge
lirse tahsis olunan aylık o tarihten başlayarak 
% 25 nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlar
sa aylıkları 19 yaşını bitirinceye kadar, yüksek 
tahsilde bulunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine ka
dar verilir. Ancak lise tahsilini 19 yaşında biti
rip de yüksek tahsile devam edenler hakkında 
yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yaşını doldurmadan 
bitirenlerin aylıkları kesilir. 

Yukarıdaki fıkralar mucibince dul ve yetiır 
lere tahsis olunacak aylıklar yekûnu hesaba esas 
olan aylığın % 60 ı geçemez. 

MADDE 20 — Maliye encümeninin 20 nci 
maddesi aynen 

MADDE 21 
maddesi aynen 

MADDE 22 
maddesi aynen 

Maliye encümeninin 21 nci 

Maliye encümeninin 22 nci 

MADDE 23 — Bütçe encümeninin 23 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 24 — Bütçe encümeninin 24 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 25 — Bütçe encümeninin 25 nci 
maddesi aynen 

MADDE 26 — Maluliyet için en az üç tabip
ten mürekkep resmî bir sıhhiye heyeti tarafın
dan rapor verilmesi lâzımdır. 

ihtisasa taallûk eden hallerde mütehassısın 
bulunması şarttır. Maluliyet raporları Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet vekâletinin tasdikile kati-
lenir. 

MABDE 27 
maddesi aynen. 

MADDE 28 
maddesi aynen. 

MADDE 29 
maddesi aynen. 

Dahiliye encümeninin 28 nci 

Dahiliye encümeninin 29 ncu 

Bütçe encümeninin 29 ncu 
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MADDE 30 — Dahiliye encümeninin 31 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 31 — Maliye encümeninin 32 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 32 — Bütçe encümeninin 32 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 33 — Yaş haddini dolduran memur 
ve müstahdemlerin hizmetlerine, kendilerini ta
yin eden vekâlet ve idarelerce nihayet verilir. 
Şu kadar ki, bunlardan bir müddet daha çalış
malarında fayda görülenlerin beş seneye kadar 
daha istihdamlarına Dahiliye vekili müsaade e-
debilir. Ancak tayinleri diğer vekâletlere ait o-
lanlar hakkmda bu temdit alâkadar vekaletler
ce yapılır. 

Bu kanunda yazılı yaşlar için memur ve müs
tahdemlerin birinci maddede zikredilen idarelere 
girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında 
yazılı olan yaşlar esastır. Hüviyet cüzdanında 
doğduğu ay yazılı olmayanlar için 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununda ki 
hüküm tatbik olunur. Filî hizmeti hesabında al
tı ay ve ondan fazla kesirler bir sene sayılır ve 
altı aydan eksik müddetler nazarı itibara alın
maz. 

MADDE 34 — Maliye encümeninin 35 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 35 — Maliye encümeninin 36 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 36 — Maliye encümeninin 37 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 37 — Bütçe encümeninin 37 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 38 — Maliye encümeninin 39 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 39 — Maliye encümeninin 40 nci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE I — Bu kanunun bi

rinci maddesinde yazılı memurlardan sicilleri 
mahallerinde bulunanların tescil suretleri Da
hiliye vekâletince hazırlanacak esaslar dahilinde 
tayin ve tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte birinci maddede yazılı me
muriyet ve vazifelerde bulunanlardan kanuna 
tâbi vazifelerde evvelce geçirdikleri hizmet 
müddeti on seneden fazla olanların on senesi, 
on seneden az olanların hizmet müddetlerine 
müsavi bir müddet aşağıdaki şartlar dairesin
de sandığa iştirak müddetinden sayılır: 

A) Bu müddetleri hizmetinden saydırmak 
isteyenler kanunun meriyetinden itibaren iki 
ay zarfmda, mensup oldukları idareler vasıta-
sile sandığa müracaata mecburdurlar, 

B) Bu müddetler zarfında aldıkları aylık
ların mecmuunun % 5 i sandıkça hesaplanarak 
kendilerine borç kaydedilir. 

Bu borçlar kanunun meriyetini takip eden 
dördüncü ay başından itibaren her ay aylık
larından % 5 olarak tekaüt aidatına ilâveten 
ve ayni esaslar dahilinde kesilir. 

Borçlarını tamamen ödemeden tazminat al
mak suretile bu kanunun umumî hükümleri 
dairesinde sandıkla alâkası kesilenlerin bakiye 
borçlan alacaklarından indirilir. 

Tekaüt olmak suretile ayrılanların bakiye 
borçlan tekaüt aylıklarından % 5 tevkifata 
devam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları sakıt olur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyet tarihinde belediyelerce verilmekte olan 
tekaüt ve yetim maaşlan 1 haziran 1942 tari
hine kadar alâkalı belediyelerce tediye edilir. 
Bu tarihten itibaren bu maaşlar dahi sandıkça 
tesviye edilir. 

MADDE 40 — Bu kanun 1 teşrinisani 1941 
tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 41 
maddesi aynen. 

Bütçe encümeninin 41 nci 

*>9<i 

(S. Sayısı : 217 ye ek) 





S. Sasıyı: 238 
Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemilerle memle
kette yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair 3339 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, tVlaliye, Bütçe ve Nafia 

encümenleri mazbataları (1/555) 

T. G. 
Başvekâlet 16-1-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt: 6/108 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine " 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan (mümasilleri için getiri
lecek eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı kanuna ek olarak Münakalât vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31 - XII - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur. • 

Başvekil 
ı Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Deniz ticareti filomuzun adet ve evsaf itibarile yurdumuzun deniz münakale ihtiyacını temin ede
bilecek miktara çıkarılması için alman tedbirler meyamnda, Devlet müesseselerile Türkler ve Türk 
şirketleri tarafından hariçten satın alman buharlı gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için ge
tirtilecek eşya ve malzemenin gümrük resminden muafiyeti kabul edilmiş bulunmaktadır. 

418 sayılı kanunla kabul olunan bu muafiyet 1669 sayılı kanunla 1935, 3044 numaralı kanunla 
1940 malî seneleri sonlarına kadar uzatılmış, 3339 numaralı kanunla da motorlu gemilere teşmil edil
miştir. 

1940 malî yılı sonu yaklaşmış ve temin edilen bu muafiyet ile istihdaf edilen gaye de henüz elde 
edilememiş bulunduğundan 1945 malî yılı sonuna kadar temdidi için işbu kanun lâyihası ihzar olun
muştur, 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve I. encümeni 

Esas No. 1/555 
Karar No. 7 

22 - III -1941 

Yüksek Reisliğe 

Münakalât vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 
16 ikinci kânun 1941 tarih ve 108 numaralı tez-
keresile Yüksek Reisliğe sunulan ve tetkik için en
cümenimize havale buurulan (Hariçten satın 
alman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın güm
rük resminden istisnasına dair 3339 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası) Münakalât ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletlerinden gönderilen memur
lar huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Deniz ticaret filomuzun ihtiyaçlarımıza te
kabül edebilecek miktar ve evsafa çıkarılabil
mesi için alman tedbirler meyanmda gerek Dev
let müesseseleri ve gerekse eşhas ve şirketler ta
rafından hariçten satın alınacak olan buharlı 
ve motorlu gemilerle bu nevi gemilerin memle
kette imali halinde bunlara muktazi malzeme ve 
eşyanın da gümrük resminden istisnası hakkın
da muhtelif zamanlarda ahkâmı temdit edilmek 
üzere kanunî teklifler yapılmış ve bu kanun lâ-

yihasile de istisnaiyetin 1945 malî yılı sonuna 
kadar devamı Hükümetçe talep edilmekte ve bu 
cihet deniz ticaret filomuzun inkişafı bakımın
dan yerinde görlümüş olduğundan lâyihanın ay
nen kabulü encümenimizce muvafık görülmüş
tür. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arz ve tak
dim edildi. 

M. M. 
Erzurum 

M. II. Göle 
Amasya 
N. Akün 
Denizli 

F. A. Akça 
Samsun 

Necmi Sehnen 

G. ve î. E. Reisi 
Mardin 

S. Düzgören 
Konya 

/ . Erdal 
Çorum 
Ş. Baran 

Kütahya 
M. Bacak S. 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Kâtip 
Ordu 

H. Ekşi 
Çorum 

S. Köstekçioğlu 
Diyarbakır 
C. Çubukçu 

Seyhan 
Şemsa Işcen 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye ene ibnen i 
Esas No. 1/555 
Karar No. 36 

1,1 - IV - 19 U 

Yüksek Reisliğe 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için ge
tirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasma 
dair 3339 numaralı kanuna ek olarak Münaka
lât vekilliğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyeti
nin 31 - XII - 1940 tarihli toplantısında Büyük 
Millet Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası alâkalı memurlar hazır bulundukları halde 
müzakere olundu. 

Ticaret filomuzun inkişafını temin mak-
sadile alınmış olan tedbirler arasında Devlet 
müesseselerile Türk fert ve şirketleri tarafından 

yabancı memleketlerden satın alınan buharlı ge
milerle memlekette inşa olunan benzerleri için 
getirtilecek eşya ve malzemenin gümrük resmin
den muaf tutulması hakkındaki 418 sayılı bü
kümleri 1669 numaralı kanunla 1935 ve 3044 
numaralı kanunla 1940 malî yılları sonuna ka
dar uzatılmış ve bu hükümler 3339 numaralı 
kanunla motorlu gemilere teşmil edilmiş ise de 
bu kanunlarla güdülen maksada Avrupa buh
ranından dolayı henüz erişilememiş olduğundan 
bahis mevzuu bulunan muafiyetin 1945 malî yı
lı sonuna kadar uzatılmasını teklif etmekte olan 

( S. Sayısı : 238 ) 
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mezkûr kanun lâyihası esas itibarile Encümeni
mize e de muvafık görülmüştür. 

Ancak, bu kanun lâyihasile hedef tutulan 
gaye 3339 numaralı kanuna her hangi bir hü
küm ilâvesi veya mezkûr kanun hükümlerinden 
her hangisinin tadili olmayıp mevcut hükümle
rin 1945 yılı sonuna kadar temdidini tazam-
mun ettiği ve şu hale göre başlı başına bir 
kanun halinde tedvini lâzımgeldiğî düşünülerek 
lâyihanın başlığı ile birinci ve ikinci maddeleri 
buna göre tadil ve üçüncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Tadil olunan ikinci maddeye nazaran yeni 
kanunun hükümlerinin 1 haziran 1941 tarihinde 
meriyete girmesi iktiza edeceğinden lâyihanın 

Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu ge
milerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirilecek eşyanın gümrük resminden istisna
sına dair 3339 sayılı kanuna ek olarak Münaka
lât vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 16 - I -
1941 tarih ve 6/108 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Gümrük ve İnhi
sarlar ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte Encümenimize tevdi buyurulmakla Münaka
lât vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu: 

Deniz ticaret filomuzun ihtiyacımızı karşıla
yacak bir miktara çıkarılması için alman himaye 
tedbirleri meyanmda hariçten getirilecek buhar
lı gemilerle memlekette mümasillerini yapmak 
üzere ithal edilecek eşya ve malzemenin gümrük 
resminden muafiyeti hükmü 418 numaralı kanun 
ile vazedilmiş ve müteaddit kanunlar ile bu hü
küm temdit edildiği gibi 3339 sayılı kanun ile 
motorlu gemilere de teşmil edilmiştir. Lâyiha 
ile 1 haziran 1941 tarihinde hitam bulan bu mu
afiyet hükmünün beş sene daha temdidi talep 

1940 malî yılı sona ermeden Umumî Heyette 
müstaceliyet kararile müzakeresinin temini rica-
sile ve havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdii 
Yüksek Reisliğin tasvibine arzolunur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır İV. Baydar H. Dicle 

Bursa İzmir Kayseri 
Dr. G. Kahraman K. Dursun Ö. Taşçıoglu 

Kırklareli Kırşehir Malatya 
E. Kuleli M. Seyfeli M. N. Zabcı 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

edilmekte olup ticaret filomuzun henüz ihtiyacı
mızı temin edecek vaziyete gelmemiş olmasına 
göre teklif Encümenimizce de yerinde görülmüş 
ve lâyiha Maliye encümeninin tadili veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Nafia encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
Mezun T. Ooşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen G. Said Siren Fazlı Güleç 

Bursa Diyarbakır Elâziğ 
Nevzat Ayaş Rüştü Bekit M. F. Altay 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya Kemal Turan R. Ünlü 

Kayseri Kırklareli Konya 
Suad Hayri Ürgüblü B. Denker A. Tiridoğlu 

Malatya Mardin Muş 
M. öker R. Erten Ş. Ataman 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 - Yİ - 1941 
Mazbata No. 135 

Esas No. 1/555 

Yüksek Reisliğe 

( S. Hayısi : 238) 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M-. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/555 
Karar No. 19 

Yüksek 
Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu 

gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için 
getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına 
dair 3339 sayılı kanuna ek olarak Münakalât 
vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 16-1-1941 
tarih ve 6/108 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası, Gümrük ve İnhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalarile bir
likte Encümenimize havale Duyurulmakla, Mü
nakalât vekilinin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Deniz ticaret filomuzun ihtiyacımıza tekabül 
edecek bir hadde çıkarılmasını teminen 21-111-
1938 tarih ve 3339 sayılı kanunla kabul olunan 
mevzuatın 1945 malî yılı sonuna kadar temdidi 

27 - VI -1941 

Reisliğe 
hususunda hazırlanan kanun lâyihası Erıcüme-
nimizce de muvafık görülerek Maliye encüme
ninin tadili veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Na. En. Reisi 
Erzincan 

A. S. Utar 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Elâzığ 
V. 7J. Çiyütcpe 

îzmir 
S. Epikmcn 

M. M. 
Eskişehir 

/. Arukan 

Ankara 
A. Bay tın 
Eskişehir 

(). Tijin 
Malatya 

M. Ş. Özpazaı 

Kâ. 
Sivas 

İmzada bu
lunmadı 
Ankara 

E. Demirci 
İsparta 

// . Özdamur 
Urfa 

bası it. Hoycr 

( S. Sayısı : 238 ) 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Hariçten satm alman buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için getir
tilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına da

ir 3339 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hariçten satın alman buharlı 
ve motorlu gemilerle memlekette yapılan müma
silleri için hariçten getirtilecek eşyanın güm
rük resminden istisnasına dair olan 3339 sayılı 
kanunun hükümleri 1945 malî yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
.teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Münakalât ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memujrdur. 3 1 . XII -1940 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da.V. 
Vayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Ceoesoy 

G. î. V. 

M. M. V. 
S. Arıkan 
Ma.V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M, ökmen 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemi
lerle memlekette yapılan mümasilleri için getir
tilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına da
ir olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin uzatıl

ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3339 numaralı kanunun hü
kümleri 1945 malî yılı sonuna kadar uzatıl 
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinde meriyete girer. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( â. Sayısı : M ) 





S. Sayısı: 239 
Haliç vapurlar/ işletme inhisarına dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye , Bütçe ve Nafia encümenleri mazbataları (1/634) 

T.G. 
Başvekâlet "r~ 15 V - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2036 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Haliç vapurları işletme inhisarı hakkında Münakalât ve Dahiliye vekilliklerince müştereken 
hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetnce 8 - V - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip Sebepler Lâyihası 

Haliç vapurları Türk Anonim Ş'rketi, imtiyaz mukavelesi ile uhdesine terettüp eden ve bir am
me hizmeti olan vecibelerini ifadan imtina ve keyfiyeti ilân etmesi üzerine bu amme hizmetinin 
sekteden vikayesi maksadile Hükümet, imtiyaz mukavelenamesinin infisahı halinde kendisine 
intikal etmesi mukarrer olan gemi, iskeleler tamirat atelyesi ve sair bilumum işletmeye teallûk 
eden vesait, alât ve malzemesini İstanbul belediyesine tevdi ve muvakkaten mezkûr belediye ta
rafından işletilmesi kararını almış ve bu karara binaen de bu belediyece 1935 senesinden beri 
muvakkat bir idare mahiyetinde işletmeye devam edilmiştir. 

Haliç vapurları Türk Anonim Şirketinin imtiyaz mukavelesi yukarıda arzolunan durum karşı
sında hukukan infisah etmiş ve şirketin umumî heyeti de bu emri vakii kabul ederek kanunun 
eşkâl dairesinde şirketin tasfiyesi yoluna geçilmiş bulunmaktadır. 

Halicin her iki sahilinde ihtiyacı tamamen karşılayacak mahiyette otobüs servisleri ihdas edi
linceye kadar daha hayi bir zaman bu sahillerin muvasalasının deniz yolile yapılması ve binaeneleyh. 
Haliç vapurlarının devamı faaliyetlerinin zarurî bir amme hizmeti olduğu aşikârdır. 

Bu işletmelerin bu günkü halile muvakkat bir idare halinde veyahut daimî bir şekilde İstan
bul belediyesi tarafından işletilmesi mümkün ve esasen bu hak belediye kanununun 19 ncu 
maddesi mucibince İstanbul belediyesine mevdu bulunmakla beraber bu belediyenin çok mah
mul ve masraflı olan şehir hizmetleri arasında tam amile hususî mahiyeti olan ve daima zararlı 
çalışması zarurî bulunan böyle bir gemi işletmeciliğini de bünyesinde tutması bu işletmeden 
beklenilen amme hizmetlerinin hüsnü idamesine imkân vermiyeceği düşünülerek uzun zamandan 
beri şirketçe ihmal edilmiş ve her suretle bakımsız kalmış bir kaç çürük tekneden ibaret olan 
Haliç işletmesinin bu hususta ihtisası ve teşkilâtı mevcut bulunan "Devlet Denizyolları İşletme ida
resinin elindeki İstanbul şehir hatları servisine ™ptı suretıle işletilmesi daha uygun olacağı ve 
daha müsbet neticeler elde edileceği anlaşılmıştır. 

Bu maksadı temin için de merbut kanun lâyih^ı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Lâyihanın birinci maddesi, esasen belediye ka n u - n u mucibince mahallî belediyeye mevdu olan 

işletme hakkmm sureti mahsusada .Devlet D e n i z 7 0 İ t a îşletme idaresine bırakılacağına mütedair 
hükmü ihtiva etmektedir. 



İkinci maddesi, imtiyaz mukavelesi mefsuh bulunan Haliç şirketinin mukavelenin infisahı üze
rine Devlete intikal etmiş ve halen Istanbal belediyesinin muvakkat idaresi elinde bulunan işlet
me mallarının denizyolları idaresine devir ve teslimini âmir bulunmaktadır. 

Üçüncü madde, İstanbul belediyesinin teşkil ettiği muvakkat idare elinde 1935 senesinden beri 
devam eden işletme muamelâtını, avakıbı Devlet Denizyollarını ilzam etmiyecek surette tasfiye 
şeklini tayin eden hükmü ihtiva etmektedir. 

Dördüncü madde, Devlet Denizyolanna intikal edecek malların ne suretle kıymetlendirilerek 
idare sermayesine geçirileceğini tayin etmektedir. 

Şirketin gayri safi hasılatı üzerinden mukavele mucibince alması lâzım gelen % 8 hisselerden 
mütevellit İstanbul belediyesinin Haliç vapurları Türk Anonim Şirketi nezdinde mütehakkak mat-
lubatı mevcut ise de bu matlubatın tahsili şirketin tasfiye masasındaki malî durumu itnbarile he
men müstebat görülmekle beraber bu matlubatın usulen masaya müracaat suretile tahsili yoluna 
gidilmesi bir emri tabiî olduğundan lâyihada bu hususa dair her hangi bir hüküm derpiş edilme 
mistir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 9 -VI -1941 
Esas No. 1/634 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Haliç vapurları işletme inhisarı hakkında 
Münakalât ve Dahiliye vekilliklerince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderil
diğini bildiren 15 mayıs 1941 tarihli ve 6/2036 
numaralı kanun lâyihası encümenimize tevdi kı
lındığından Dahiliye ve Münakalât vekilleri ha
zır oldukları halde okundu ve müzakere olundu. 

Haliç vapurları Türk anonim şirketi; mucip 
sebeplerde tafsil edilmiş bulunduğu üzere, imti
yaz mukavelesi hükümlerini yerine getirme
mek suretile aciz izhar eylemesi üzerine Hükü
metçe imtiyaz mukavelesi 1935 senesinde feshe
dilmiş ve bu amme hizmeti vazifesi, Belediye ka
nununun 19 ncu maddesi hükmüne tevfikan ifa 
edilmek üzere İstanbul Belediyesine tevdi edil
miş idi. 

İstanbul Belediyesi, doğru işlemez bir halde 
ve bütün noksanlarile kendisine verilmiş olan 
bir kaç tekneden ibaret Haliç vapurlarını esa
sen çok masraflı ve çok mütenevvi olan diğer 
şehir hizmetleri arasında daimî bir zararla işle
mekte ise de; Belediyenin idare bünyesi bu mas
rafa tahammül edememekte olduğundan ve Haliç 

sahillerinde icra edilmekte bulunan deniz nakli
yatının kaldırılması, halkın ihtiyacını tazyika 
sebebiyet vereceğinden Haliç vapurları işletme
sinin, deniz işlerinde ihtisası mücerrep olan ve 
teşkilâtı bulunan Devlet Denizyolları işletme 
idaresine inhisar şeklinde raptedilmesi karar ve 
gayesini istihdaf eden kanun lâyihasının esas 
itibarile varit bulunduğu hususunda ittifak eden 
encümenimiz, lâyihanın maddelerini de, istinat 
ettikleri mucip sebeplere iptinaen ve aynen ka
bul etmiştir. 

Da. E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtip 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Antalya 
R. Kaplan 

Çankırı 
A, Dibimi 

R. V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 
Ekrem Ergim 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
/ . Kemal Alpsar 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
F. Daldal 
Çanakkale 

H. E. 
Erzurum 
N. Elgün 
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Erzurum 

h\ A. Melek 
Kars 

E. C.rtğuz 

Gazianteb 
A. Türkmen 

Konya 
Ş. Ergun 

llâtay 
T. C. Beriker 

Kütahya 
8. Ertem 

Malatya Maraş Tokad 
E. Barkan Z. Kayran Galib Pekel 

Trabzon Zonguldak 
8. Ahanozoğlu Rifat Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 133 
Esas No. 1/634 

17 -VI - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Haliç vapurları işletme inhisarı hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
15 - V - 1941 tarih ve G/2U36 (sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahi
liye encümeni mazbatası le birlikte Encümeni
mize tevdi buyurulmakla Münakalât vekili, 
Dahiliye vekâleti namına mahallî idareler umum 
müdürü ve diğer alâkalı memurlar hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Haliç vapurları Türk Anonim şirketinin ve
cibelerini ifadan imtinaı üzerine imtiyaz muka
velesi hukukan infisah etmiş ve şirket umumî 
heyetince de bu emri vaki kabul edilerek tasfi
yeye geçilmiş olduğundan şirketin ifa etmekte 
olduğu f.mme hizmetinin sekteye uğramaması 
maksadıle işletme işi ve mukavele muktezasmca 
infisah halinde Hükümete intikal etmesi icabe-
den gemiler ve iskeleler ile tamirat atelyesi ve 
sair işletmeye müteallik vesait, alât ve malzeme 
muvakkaten İstanbul belediyesine devir ve tev
di edilmişti. 1935 senesinden bu güne kadar 
muvakkat mahiyette devam eden bu işletmenin 
daimî bir şekilde İstanbul belediyesine mal edil
mesi Belediyeler kanununun 19 ncu maddesine 
tevafuk eden bir tarzı haldir. Ancak bu beledi
yenin ifası ile mükellef bulunduğu bir çok şehir 
işlerinin istilzam ettiği faaliyet ve masraflar, 
bilançosunu zararla kapatan bu işe lâyik olduğu 
ihtimamı göstermesine mâni olmakta ve beledi

yenin henüz vapur işletmeciliğine ait müesses 
bir hizmet ve teşkilâta sahip bulunmaması da 
bu işin muvaffakiyetle başarılmasını işkâl eden 
âmillerin başında gelmektedir. Bu itibarla Ha
liç vapurları işletmesinin bu hususta ihtisas ve 
tecrübesi derkâr olan Denizyolları işletme ida
resinin elindeki İstanbul şehir hatları servisine 
bağlanması her noktai nazardan faydalı görül
müş ve bu maksadı teminen tanzim edildiği an
laşılan lâyiha, beşinci maddede ufak bir ibare 
değişikliği yapılmak suretile, teklif veçhile ay
nen kabul edilerek havalesi veçhile Nafia encü
menine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis V. M. M. 
Kastamonu Muğla 
T. Coşkan H. Kitabet 

Reis 
Çorum 

Mezundur 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 
Bursa 

N. Ayaş 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
Ordu 

Bursa 
Dr. 8. Konuk 

Diyabakır 
R. Bekit 

İsparta 
K. Turan 
Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 
H. Yalman M. A. Yörüker 

Bursa 
F. Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
8. îçöz 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 27 - VI -1941 
Esas No. 1/634 
Karar No. 18 

Yüksek Eeisliğe 

Haliç vapurları işletme inhisarı hakkında 
Münakalât vekâletince hazırlanan ve Başvekâ
letin 15 - V - 1941 tarih ve 6/2036 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise gönderilip Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası, Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalarile birlikte Müna
kalât vekilinin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Verilen izahattan : Haliç vapurları Türk 
anonim şirketinin infisahı üzerine amme hiz
metlerinin temini maksadile işletme umuru is
tanbul belediyesine muvakkaten tevdi edilmiş 
ve bir kaç senelik tecrübe devresinde bu işlerde 
belediyenin mütehassıs teşkilâtı bulunmadığı gi
bi bu işin yalnız başına işletme masrafını koru
madığı ve belediyenin zarar ettiği görülmüş ve 
bu işletme umurunun uhdesinden kaldırılması 
hakkında belediyece müracaat edildiği anlaşıl
mıştır. 

Devlete intikal edip amme hizmetleri nokta
sından işletilmesi zarurî olan Haliç vapurları iş
letme umurunun bu hususta mütehassıs ve teşki

lâtı ve vesaiti tamiriyesi mevcut olan Devlet de
nizyollarına gemi, iskele ve tamirat atelye ve sa
ir işletmeye müteallik vesait, alât ve malzemesi ile 
devir ve teslimi ve kendi iskeleleri arasında in
hisar halinde yolcu taşımak hakkı verilmesi ha
linde daha tasarrufkârane işletilebileceği ve 
mevcut vapurların tamiratının da daha iyi yapıla
bileceği düşünülmüş ve bu maksatla tanzim Ve 
havale buyurulan kanun lâyihası Encümenimiz-
ce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Ee
isliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi M. M. Kâtip 

Erzincan Eskişehir Sivas 
A. 8. îlter îzzet Arukan İmzada bulunmadı 

Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytın E. Demirel 
Elâzığ Eskişehir İsparta 

F. Z. Çiyiltepe O. İşın H. özdamar 
îzmir Malatya Urfa 

S. Epikmen M. Ş. özpazarbaşı R. Soyer 

(S . Sayısı : 239) 





6 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul limanının Galata köp
rüsünden başlıyarak Halicin müntehasma kadar 
her iki taraf sahilinde mevcut veya atiyen te
sis edilecek iskelelere yolcu taşımak için gemi 
işletmek hakkı inhisar mahiyetinde olmak üzere 
Devlet Denizyolları işletme idaresine verilmiştir. 

MADDE 2 — İmtiyaz mukavelesi mefsuh 
bulunan Haliç Vapur şirketinden Devlete intikal 
edip halen îstanbul Belediyesine merbut mu
vakkat bir idare elinde bulunan gemiler, iske
leler, tamirhaneler ve sair bilûmum işletme ve 
tamir vesait ve malzemesi ve demirbaş ve gayri-
menkuller ile mezkûr muvakkat idare zamanın
da tedarik ve bunlara ilâve edilmiş olan emsali 
mevcudat bedelsiz ve her türlü borç ve teahhü-
dattan vareste olarak Devlet Denizyolları işlet
me umum müdürlüğüne devir ve teslim edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Muvakkat idare zamanma ait 
bilûmum muamelât ve hesabat tstanbul Beledi
yesince tasfiye edilecek ve bu tasfiyenin netayiç 
ve vecaibi mezkûr Belediyeye raci bulunacaktır. 

MADDE 4 — İkinci madde mucibince Devlet 
Denizyolları işletme idaresine intikal edecek olan 
mevcudat, takdir edilecek kıymetleri mukabi
linde bu idarenin sermayesine ilâve edilir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

8-V-1941 
M. M. V. 
S. Arikan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRtŞl 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 
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